PRIVACY BELEID
Het Smartlappenkoor De Liemers verklaart i.v.m. de privacywetgeving in Nederland het
navolgende m.b.t. de door haar te verzamelen en verzamelde gegevens via de website
https://smartlappenkoordeliemers.nl.
Gegevens worden slechts verzameld om de door u geplaatste reacties in het gastenboek te
tonen. Bovendien worden de naw. gegevens en geboortedatum van de leden opgeslagen en
getoond in een en alleen voor leden toegankelijke website pagina. Hiervoor heeft het lid
toestemming gegeven.
Het Smartlappenkoor De Liemers verplicht zich tot de zorg voor een redelijke vorm van
beveiliging van de aan haar toevertrouwde gegevens. Uw gegevens zullen alleen worden
gehanteerd door beheerders van de website van het Smartlappenkoor De Liemers .
Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht of worden afgestaan; behalve voor
zover wij daartoe wettelijk worden verplicht.
Indien U gebruik maakt van onze website en u gegevens toevoegt aan ons gastenboek, is de
context publiekelijk zichtbaar in het gastenboek van de website en gaan wij ervan uit dat u
kennis heeft genomen van en instemt met onze privacy verklaring.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we
die verzamelen
Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het
reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker, het emailadres en de browser user agent
om te helpen spam te detecteren.
Nadat uw reactie is goedgekeurd, is de context publiekelijk zichtbaar in het gastenboek van
de website.

Hoe lang we uw data bewaren
Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor
altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en
goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook
persoonlijke informatie. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken op ieder
moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze
informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u hebt over uw data
Als u een account hebt op deze site of u hebt reacties achter gelaten, kunt u verzoeken uw
persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven heeft die wij
van u hebben, te verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in
verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we uw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid
worden.

