
Privacyverklaring (AVG)
Vanaf 25 mei ben ik als webmaster verplicht mij aan de Europese privacywet te 
houden.
Om die reden heb ik deze privacyverklaring opgesteld.
In deze privacyverklaring vertel ik je welke gegevens ik verzamel van bezoekers, hoe 
ik dit doe en waarom.

Beveiligen

De privacy van onze online bezoekers en de bescherming van hun gegevens neem ik 
serieus.
Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijzigingen van jouw gegevens door derden tegen te gaan is er een 
betrouwbaar SSL-certificaat geïnstalleerd.
Daarnaast maak ik onder andere gebruik van Security software – om hacken van 
deze website te voorkomen – en een spamfilter.

Persoonsgegevens

Lafilolie.nl kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 
diensten van deze website, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier op de website verstrekt of door een reactie achter te laten.

Waarom lafilolie.nl uw gegevens nodig heeft

Lafilolie.nl verwerkt uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar 
om verzoekt.
Daarnaast kan la filolie uw gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van 
een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals het boeken van onze woning, 
het opstellen van een huurcontract, etc.

Hoe verzamelt lafilolie.nl (persoons)gegevens?

De website Turmblick.nl ontvangt persoonsgegevens van lezers middels:

Reacties achterlaten op onze site, via het contactformulier of rechtstreeks via e-mail

lafilolie.nl kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 
diensten van deze website, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een 
contactformulier op de website verstrekt of door een reactie achter te laten.

lafilolie.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
- NAW gegevens en telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door 
jouw browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst.



De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website 
teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

lsfilolie.nl plaatst cookies van Google.
Dit heb ik zo ingesteld om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken.
Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe 
wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google 
verwerken.
Om je privacy zo veel mogelijk te beschermen heb ik een verwerkersovereenkomst 
met Google afgesloten en heb ik “gegevens delen” uitgeschakeld.
Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op op 
Amerikaanse servers.

 

Cookies uitschakelen en verwijderen?

Je kunt cookies uitschakelen en verwijderen via je browserinstellingen.
In de help-functie van je browser kun je vinden hoe je dit moet doen.

 

Opslag persoonsgegevens + Bewaartermijn

lafilolie.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van 
websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij daarvoor toestemming hebben van 
hun ouders of voogd.
Het is voor mij echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16 
jaar.
Als je denkt dat er zonder toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld 
van iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met mij op via info@lafilolie.nl dan
kan ik de informatie verwijderen.

lafilolie.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is – hooguit 
voor de duur van 1 jaar.
Ik kan reageren op e-mails die naar mij zijn verstuurd.
Ook kunnen je gegevens eventueel gebruikt worden voor het opstellen van een 
huurcontract.

 

Gegevens verstrekken aan derden

lafilolie.nl zal nooit jouw gegevens delen met derden.
Enkel indien dit nodig is – denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van je naam aan 
degene die de sleuteloverdracht regelt – of als ik hiertoe wettelijk verplicht wordt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je lafilolie.nl bezoekt, geef je daarmee toestemming jouw gegevens te verwerken.
Je hebt echter het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te 
verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 

mailto:info@lafilolie.nl


gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door lafilolie.nl

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lafilolie.nl
Ik zal mijn best doen om – maar uiterlijk binnen 4 weken – zo snel mogelijk te 
reageren op uw verzoek.

 

Meer informatie over de  AVG?

Wil je meer informatie over de privacywet? Op 
de website     Autoriteitpersoonsgegevens kun je hier meer informatie over vinden..

 

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld.
Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, mail mij dan alsjeblieft 
op info@lafilolie.nl

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door 
Turmblick.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Turmblick.nl, 
via info@lafilolie.nl

Liliane van der Hart

 

mailto:info@lafilolie.nl
mailto:info@lafilolie.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
mailto:info@lafilolie.nl

	Privacyverklaring (AVG)

