Privacyverklaring · Keiharde dromen ( kd.esquizzy.nl )
Inleidende bepalingen
In dit document treft u de privacyverklaring van de verantwoordelijke aan.
U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.
kd.esquizzy.nl verwijst als afkorting automatisch door naar https://esquizzy.nl/kd/ .
In dit document houd ik Keiharde dromen aan als de benaming van de site.
Verantwoordelijke voor de privé website Keiharde dromen is:
Christiaan van der Veen
Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via christiaan@esquizzy.nl
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de
verwerking van persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke
(categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de
persoonsgegevens worden gebruikt.
Mijn verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Ik behoud mij het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.
De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13 januari 2019.
Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met mij contact
opneemt middels het contactformulier op de website (indien een contactformulier
aanwezig is). Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht
moeten worden ingevuld. Dit zijn uw voornaam, uw achternaam en uw e-mailadres.
De door u verstrekte gegevens worden enkel door mij gebruikt om contact met u op
te nemen inzake uw contactaanvraag.
Accounts voor Keiharde dromen worden enkel in overleg op uitnodiging of op
persoonlijk verzoek aangemaakt: het is niet mogelijk voor bezoekers om op eigen
initiatief een lezersaccount aan te maken. Ik behoud mij het recht voor om verzoeken
tot het aanmaken van een account zonder opgaaf van reden te weigeren.
Voor een account is slechts een geldig e-mailadres en een gebruikersnaam nodig.
Uiteraard staat het u vrij om een volledig fictieve gebruikersnaam op te geven, zo
lang deze nog niet eerder door een gebruiker is geclaimd en het gekoppelde emailadres nog niet gebruikt is voor een account op het webdomein esquizzy.nl .
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LET OP: vanwege beperkingen van de software (WordPress) waarop Keiharde dromen draait, kan
een eenmaal aan een e-mailadres gekoppelde gebruikersnaam niet achteraf worden gewijzigd.
Hiervoor zou de account moeten worden verwijderd.
Verwijderen van een account kan door de verantwoordelijken worden uitgevoerd (tot WordPress
een optie voor de gebruiker biedt om dit zelf uit te voeren).
Wilt u dat wij uw actieve account beëindigen? Stuur dan een mail met dat verzoek aan
christiaan@esquizzy.nl . Ik stuur u dan een bevestigingsmail aan het door u bij registratie van de
betreffende account opgegeven e-mailadres, om te controleren of u het werkelijk zelf bent, die het
verzoek tot verwijdering heeft ingediend.

Bij registratie wordt een e-mail aan het opgegeven e-mailadres verstuurd met daarin
een tijdelijk wachtwoord om u aan te kunnen melden. Het is dus in uw belang om een
geldig en werkend e-mailadres op te geven.
Het opgegeven e-mailadres en eventuele andere gegevens die u op vrijwillige basis
verkiest in te vullen, worden tot uw account wordt opgeheven op de server
opgeslagen om u in staat te stellen om in te loggen op de site.
U wordt op de site aangeduid met uw gekozen schermnaam. Deze is door de
gebruiker zelf te zien en te wijzigen, evenals alle andere persoonlijke gegevens.
Het e-mailadres wordt uitsluitend voor noodzakelijke en aan de online dienst
gerelateerde meldingen gebruikt. In geen geval wordt uw e-mailadres op de site
getoond of wordt de mogelijkheid aan andere gebruikers geboden om u een directe
mail te sturen, tenzij u zelf op eigen initiatief uw contactgegevens in een reactie
vrijgeeft.
Gebruik van Cookies door Keiharde dromen
Verantwoordelijke maakt op zijn website gebruik van enkele cookies voor de
functionaliteit van de website. Het betreft hier lokale cookies, dus cookies die op uw
computer worden opgeslagen om bijvoorbeeld uw acceptatie van het Cookiebeleid te
onthouden. Op het moment van publicatie van de huidige versie van deze
Privacyverklaring werken wij niet met diensten als Google Analytics.
Meer informatie over het gebruik van cookies door onze website treft u aan in onze
Cookieverklaring.
Doorgifte aan bewerkers en derden
Ik respecteer uw privacy en ik geef nooit uw persoonsgegevens door aan derden,
tenzij ik als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden ben
om persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
Beveiliging
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen
getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige
verwerking. https://esquizzy.nl/kd/ is voorzien van een geldig SSL-certificaat,
waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.
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Diensten van derden via Keiharde dromen
Om haar gebruikers de best mogelijke ervaring te bieden, kan de site hier en daar
gebruik maken van links naar (en/of diensten van) derden. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het plaatsen van een handleiding voor het gebruiken van de site in het formaat
van een YouTube-filmpje, of de mogelijkheid om een boek te bestellen via een
externe webwinkel.
In geen geval stelt de verantwoordelijke voor de site Keiharde dromen zich
aansprakelijk voor het privacybeleid van sites en/of diensten van derden en/of de
naleving daarvan door de relevante verantwoordelijken. U dient zich dus bij gebruik
van dergelijke diensten altijd op de hoogte te hebben gesteld van het betreffende
privacybeleid van de geboden dienst door derden.
Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw
persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming
persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Indien u van een van deze rechten gebruik wilt
maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail
zenden aan christiaan@esquizzy.nl
TIP:
Wanneer u bent ingelogd, kunt u via de link "profiel" bovenaan de webpagina altijd al uw
opgeslagen persoonsgegevens inzien en wijzigen. Alleen de door u opgegeven
gebruikersnaam is niet aan te passen — als u die veranderd wilt zien, dient uw account
verwijderd te worden. Neem hiervoor contact op met christiaan@esquizzy.nl

Klachten inzake uw privacy
Mocht u een klacht hebben rond de behandeling van uw privacy door de
verantwoordelijke en/of de site op https://esquizzy.nl/kd/ , aarzelt u dan alstublieft niet
om contact met mij op te nemen via christiaan@esquizzy.nl .
Ik vertrouw erop dat wij uw klacht in onderling overleg tot ieders volle tevredenheid
zullen kunnen oplossen.
Ondanks dat wijs ik u op uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
wens ik u van harte een prettige leeservaring toe op mijn website:

Keiharde dromen
Een episch vervolgverhaal van EsQuizzy

Met vriendelijke groet,
Christiaan van der Veen
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