Cookie- en Privacyverklaring TekstlinQ
Via de website van TekstlinQ worden verschillende gegevens verwerkt. Dat gebeurt via cookies.
Daarnaast geef jij mij informatie wanneer je het gratis e-book downloadt. In deze privacyverklaring
leg ik je uit waarom ik informatie verzamel en wat er met jouw gegevens gebeurt.

Het wat en waarom van cookies op TekstlinQ.nl
Een cookie is een klein bestandje dat door jouw browser op je computer wordt opgeslagen. Cookies
van bijvoorbeeld Google Analytics en Google Tag Manager verzamelen informatie over onder meer
de duur van jouw websitebezoek en de pagina’s die je bekijkt. Die informatie gebruik ik om de
website te verbeteren, door bijvoorbeeld betere content aan te bieden. Andere cookies, onder meer
van Contact Form en SEO Redirection, zorgen ervoor dat de website goed draait.

Cookies accepteren, verwijderen of uitschakelen
Je accepteert de cookies bij je eerste bezoek aan de website, of door verder te gaan. Je kunt ze
verwijderen of uitschakelen, maar dan kan het zijn dat de website niet optimaal werkt. Omdat
cookies op jouw computer zijn opgeslagen, ben jij de enige die ze kan verwijderen.
Lees via onderstaande links hoe je dat doet:
Cookies verwijderen of uitschakelen in Internet Explorer
Cookies verwijderen of uitschakelen in Google Chrome
Cookies verwijderen of uitschakelen in Firefox
Cookies verwijderen of uitschakelen in Safari

Nieuwsbrieven via MailChimp
Wanneer je het gratis e-book downloadt, abonneer je je automatisch op mijn nieuwsbrief. Daarbij
verschaf je de volgende persoonlijke informatie:





Voornaam
Achternaam
E-mailadres
(optioneel:) Interesses voor nieuwsbrief-onderwerpen (Engels en/of tekstschrijven)

Deze informatie beheer ik in MailChimp en gebruik ik om je op de hoogte te brengen van mijn
activiteiten en tips met betrekking tot Engels en/of online tekstschrijven.
Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je hiervoor afmelden via de link onderaan
iedere mailing.

Samenwerking met derde partijen
Ik werk samen met de volgende partijen:





Google
MailChimp
Hosting Visions
Aanbieders van website-applicaties: Yoast, AddThis, SEO Redirection, MonsterInsights, EU
Cookie Law, Contact Form 7, AMP, Akismet Anti-Spam

Ik heb geen controle over wat deze partijen met de cookies doen. Wil je hier meer over weten?
Bekijk dan de privacy-verklaringen van deze partijen. (Let wel: deze verklaringen kunnen wijzigen)
Voor Google Analytics en Google Tag manager geldt, dat zij jouw gegevens verwijderen als je
tekstlinq.nl 26 maanden niet bezoekt.

Jouw rechten
Je hebt het recht om:







Jouw persoonsgegevens in te zien.
Mij te vragen je gegevens aan te vullen of te wijzigen als ze niet kloppen.
Jouw persoonsgegevens te laten verwijderen of het gebruik van ervan te beperken.
Bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens.
Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Jouw persoonsgegevens op te vragen of om mij te vragen die over te dragen aan een ander.

Als je dit wilt, kun je een e-mail sturen aan info@tekstlinq.nl. Ook als je vragen hebt of meer informatie
wilt over hoe wij je gegevens verzamelen en gebruiken, kun je mij bellen (06 48 93 94 79) of mailen.
Zwolle, mei 2018

