PRIVACY- & COOKIEBELEID
Hoe springt De Woordfabriek om met jouw gegevens?
Privacybeleid van De Woordfabriek
(vertegenwoordigd door
Elke Lambrecht)
Bedankt voor het vertrouwen dat jij in De Woordfabriek
stelt. Met deze pagina laat ik je weten welke gegevens ik
verzamel als je deze website gebruikt, waarom ik deze
gegevens verzamelen en hoe ik hiermee jouw
gebruikservaring verbeter. Kortom hoe ik jouw privacy en
gegevens bescherm en zodat jij precies weet hoe ik werk.
Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de
diensten en/of producten van De Woordfabriek (en Elke
Lambrecht).
Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit
privacy- en cookiebeleid.
Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van deze site
en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die
je me geeft,vertrouwelijk wordt behandeld

Het gebruik van verzamelde gegevens
Wanneer je je aanmeldt voor één van mijn diensten, vraag
ik je om enkel de noodzakelijke persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst
uit te kunnen voeren.
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De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers
van De Woordfabriek of die van een derde partij.
Ik zal deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover ik misschien al beschik.
Voorbeelden van gegevens die ik vraag en verzamel: je
voornaam en e-mailadres als je inschrijft om de
nieuwsbrief te ontvangen, je facturatiegegevens als je een
dienst of product aankoopt, jouw e-mailadres en naam als
je een vraag stelt en om te communiceren over bepaalde
diensten, je telefoonnummer om afspraken te maken, …
Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar De
Woordfabriek verzendt, is het mogelijk dat ik die
berichten bewaar.
Soms vraag ik je naar jouw persoonlijke gegevens als die
relevant zijn.
Als je daarvoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt,
stuur ik jou regelmatig nieuwsbrieven en e-mails.
Deze bevatten waardevolle inhoudelijke artikels en
informatie, uitnodigingen voor gratis en betalende
activiteiten, ...
Je kan je op om het even welk moment zelf uitschrijven
voor deze nieuwsbrieven.
Ik maak gebruik van Convertkit die alle Europese en andere
lokale regelgeving respecteert.
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Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe je de
website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit
op te stellen en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Cookies
Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter
inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten
kan verbeteren en hierop kan afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies”(tekstbestandjes
die op jouw computer worden geplaatst) om de website te
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde informatie over jouw
gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen
beveiligde servers of die van een derde partij.
Cookies uitschakelen
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te
accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om
alle cookies te
weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden.
Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services,
op deze en andere websites, niet correct functioneren als
cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.
Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan
de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Policy tenzij
ik van tevoren jouw toestemming hiervoor heb verkregen.
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Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld.
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld
worden.
Indien ik samenwerk met collega dienstverleners om jouw
dossier te behandelen dan zijn zij ook verplicht om de
vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en
de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site,
kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen.
Persoonsgegevens en aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
Ik bied je de kans om zelf jouw gegevens uit deze
e-maillijst te verwijderen.
Op aanvraag kan ik je ook inzage geven in welke gegevens
bij De Woordfabriek bewaard worden en deze gegevens kunnen
indien je dat wil, gewijzigd of verwijderd worden uit mijn
informatie.
Opslag gegevens
Jouw gegevens worden op servers gestockeerd binnen de EU.
Er werd met de bedrijven die eigenaar zijn van de servers
waarop de informatie wordt bewaard, gecheckt dat ze de
nodige veiligheidsmaatregelen getroffen hebben om deze
informatie te beschermen.
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Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid
voldoe en volg de regelgeving hierover op.
Heb je vragen over dit privacybeleid?
Neem dan contact met me op.
Gegevens De Woordfabriek
Website
https://www.dewoordfabriek.com/
Adres
Elke Lambrecht
Dokter Spitaelslaan 168
1502 Lembeek
+ 32 495.45.61.67
dewoordfabriek@outlook.com
BTW-nummer
BE0735.637.706
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