Privacybeleid
Je bezoekt de website van BoostCartoon. Deze privacy- en cookieverklaring
is van toepassing op deze website.
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Cookie Policy
Bij het gebruik van deze website kan BoostCartoon en/of een externe partij informatie over je gebruik van
deze en andere websites verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Let op: als je de cookies
weigert en/of verwijdert, kun je niet de volledige inhoud van de website zien. Daarnaast heeft het
weigeren/verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze
handeling uitvoert. Als je meerdere computers of browsers gebruikt, dien je bovengenoemde
handeling(en) te herhalen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser
op de harde schijf van de computer opgeslagen wordt. De cookie bevat je voorkeuren tijdens het surfen
en onthoudt deze bij herhaald bezoek aan een website.

Cookiegebruik
Ik gebruik cookies bij het aanbieden van mijn elektronische diensten. Je kunt deze cookies uitzetten via
de browser, zie bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond .

Cookies verwijderen en weigeren
Uiteraard mag je cookies weigeren en/of verwijderen. Wees je ervan bewust dat de website dan mogelijk
minder goed werkt.
Meer informatie over cookies
Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:
 Cookierecht.nl
 Consumentenbond over cookies
 Your Online Choices: Guide to online behavioural advertising

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres
van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser
van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens gebruik ik o.a. om de site te optimaliseren. Ik probeer
deze gegevens zo veel mogelijk te anomiseren. Ze worden niet aan derden verstrekt. De website heeft
een beveiligde SSL verbinding.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedirjf Google, als deel vand de dienst
Google Analytics. Ik gebruik die om bezoekersaantallen en –gedrag bij te houden. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden
de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.
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De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanomiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk
niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers
in de Verenigde Staten. Google stelt zich te hoduen 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.

Social media
Op mijn website zijn buttons opgenomen van social media. Die verwerken met stukjes code die van die
social media afkomstig zijn. Met deze code worden cookies geplaatst. Daar heb ik geen invloed op.
Lees de privacyverklaring van de social media (verklaringen die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen
wat zij met je (persoons)gegevens doen die zijn via cookies verwerken.







Twitter Privacy Policy
Privacy Policy Facebook
Privacy Policy LinkedIn
Privacy Policy Instagram
Privacy Policy Pinterest
Privacy Policy Reddit

De informatie die ze verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanomiseerd. De informatie wordt
overgebracht en opgeslagen naar de servers van Twitter, Facebook , LinkedIn, Instagram, Pinterest, Reddit
en Google in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en Facebook stellen zicht te houden aan de Safe
Harbor principles en zijn 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.

Privacyverklaring
Ik respecter de privacy van mijn websitebezoekers en zorg ervoor dat de persoonlijke informative die jij
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier
die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordering Gegevensbescherming (ingaande
mei 2018) stelt.

Gegevensverwerking
Je persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor de
diensten die wij aanbieden en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het
uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Enkel Lisa Poot, eigenaar van
BoostCartoon zal de gegevens verwerken en zal daarmee verantwoordelijk zijn voor de juiste verwerking.
Verwerking van gegevens gebeurt met behulp van een verwerkingsregister. Er zal op worden toegezien
dat het verwerkingsregister en daarmee de gegevens voldoende beveiligd zullen zijn door versleuteling.
Er worden niet meer gegevens van de klant verzameld dan strikt noodzakelijk voor een goede afhandeling
van een verzoek of overeenkomst. De gegevens worden bewaard zolang nodig is voor de afhandeling naar
de aard van het verzoek of de overeenkomst. De gegevens zullen dan vernietigd worden, tenzij anders
aangegeven daar de klant.
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Verwerkersovereenkomst
BoostCartoon sluit een overeenkomst betreffende gegevensbescherming met derde partijen voor het
uitvoeren van de overeenkomst met de klant. Denk hierbij aan een postverzendingsbedrijf of Mailchimp.

Nieuwsbrief
Ik stuur regelmatig een nieuwsbrief waarin ik geÏnteresseerden op de hoogte houd. Je voornaam en emailadres worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere
nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het aboneebestand van de nieuwsbrief wordt
niet aan derden verstrekt.

BoostCartoon Geschenk
Deze dienst heeft een aantal gegevens nodig van af te beelden werknemer. De gegevens worden verstrekt
via een checklist die zal worden opgestuurd. Denk hierbij aan de voornaam of bijnaam, leeftijd, functie,
hobbies, uiterlijke kenmerken, persoonlijkheid, gezinssituatie etc. Terwijl BoostCartoon in het bezit is van
deze gegevens zullen ze ten alle tijden beveiligd opgeslagen zijn in een versleuteld verwerkingsregister.
De benodigde gegevens voor deze dienst zullen na voltooing van de overeenkomst vernietigd worden,
tenzij anders aangegeven door de klant.

BoostCartoon Teambuilding Workshop
Benodigde gegevens: Deze dienst heeft een aantal gegevens nodig ter voorbereiding, uitvoering en
afhandeling van de workshop. Denk hierbij aan contactgegevens van de organisatie, namen van de
deelnemers etc. Terwijl BoostCartoon in het bezit is van deze gegevens zullen ze ten alle tijden beveiligd
opgeslagen zijn in een versleuteld verwerkingsregister. De benodigde gegevens voor deze dienst zullen
na voltooing van de overeenkomst vernietigd worden, tenzij anders aangegeven door de klant.

BoostCartoon Workshop voor Scholen
Deze dienst heeft een aantal gegevens nodig ter voorbereiding, uitvoering en afhandeling van de
workshop. Denk hierbij aan contactgegevens van de organisatie, namen van de deelnemers etc. Terwijl
BoostCartoon in het bezit is van deze gegevens zullen ze ten alle tijden beveiligd opgeslagen zijn in een
versleuteld verwerkingsregister. De benodigde gegevens voor deze dienst zullen na voltooing van de
overeenkomst vernietigd worden, tenzij anders aangegeven door de klant.

Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Zie hiervoor
onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen, kan het zijn dat ik je daarbij vraag om je adequaat te
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in je persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een
kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Aanpassen privacy statement
Ik behoud mij het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website
gepubliceerd.
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