Privacyverklaring
De door u verstrekte gegevens zijn veilig bij de Inner Wheel Nijmegen. Alleen voor
het beantwoorden van uw vraag of verzoek zullen wij uw gegevens gebruiken.
Inner Wheel vindt de bescherming van uw online privacy belangrijk en wil ervoor
zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd. Wij nemen alle redelijke
(en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te
beveiligen. Toegang tot uw persoonlijke informatie is alleen toegestaan aan de
binnen onze vereniging aangewezen leden, die met de afhandeling van aanvragen
belast zijn.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt,
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang dit naar de aard van het
formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan.
Cookieverklaring
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website alleen gebruik van functionele cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en
door u browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
teruggestuurd worden.
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website
u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk
aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden
automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die
Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor
principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse

Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Cookies van derden
Alleen als u een de link klikt naar buiten onze site, bijvoorbeeld naar Facebook, krijgt
u “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden
welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een beeld te krijgen van het online
surfgedrag. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres
en dergelijke zoals bij ons bekend.
In- en uitschakelen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt
u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
http://www.cookierecht.nl
http://www.opta.nl
http://www.consuwijzer.nl

