PRIVACY STATEMENT
Hoe gaat De Migrainespecialist om met mijn persoonlijke gegevens?
De Migrainespecialist hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Daarom
hebben we een privacystement waarin staat hoe er wordt omgegaan met jouw
(persoons))gegevens.
Het primaire doel van De Migrainespecialist bij het registreren van gegevens is (1) het krijgen
van inzicht in het gedrag van bezoekers op de website, (2) om u goed te kunnen informeren
over mijn expertise en mijn aanbod en (3) voor het afhandelen van het afnemen van mijn
producten zoals het kopen van een boek, het inschrijven van een lezing of webinar of het
deelnemen aan een online programma.
Informatie opslaan
Wanneer je deze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken
heeft met jouw bezoek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver;
je Internet Service Provider (ISP);
de duur van jouw bezoek aan de website;
het aantal keren dat je de website bezoekt;
basale domeininformatie;
de pagina's die je bezoekt;
de website die linkte naar onze website;
de website die je bezoekt door op onze website op een link te klikken;
informatie over het besturingssysteem en de internet browser die je gebruikt om de
website te bekijken.

Al deze informatie gebruikt De Migrainespecialist uitsluitend voor statistische doeleinden en
om de website verder te ontwikkelen.
Op sommige pagina’s van deze website word je uitgenodigd om je naam en contactgegevens
achter te laten. Bijvoorbeeld naam en emailadres voor het downloaden van een ebook.
Als je de gevraagde informatie geeft, stem je erin toe dat De Migrainespecialist deze
informatie opslaat.
Bij het afnemen van producten worden er aanvullende gegevens verzameld zoals NAW en
betaalgegevens.

Vooraf word je er over geïnformeerd dat je wordt toegevoegd aan de email-lijst bij het
downloaden van een ebook of het afnemen van een product. Je kan je ten aller tijde
uitschrijven via de link onder elke emailing of door een bericht te sturen naar
info@demigrainespecialist.nl
Gebruik van persoonsgegevens
De Migrainespecialist gebruikt de informatie die ze op deze site registreert uitsluitend voor
de volgende doelen:
•
•
•
•
•

het versturen van nieuwsbrieven en op de hoogte houden van producten zoals data
van lezingen en webinars
contact met je opnemen na feedback of een vraag over het productaanbod;
monitoren van de prestaties van deze site;
verbeteren van onze website en onze service;
interne administratie.

De Migrainespecialist zal geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken,
verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:
•
•

je ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
er wettelijke gronden zijn om dit te doen.

Inzage en/of correctie van je gegevens
Je kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over je hebben en kunt ons
verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact op
met info@demigrainespecialist.nl
Externe websites
Deze site bevat links naar anders websites. De Migrainespecialist is niet verantwoordelijk
voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. De Migrainespecialist raadt
aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere
voorwaarden en condities kunnen bevatten die op u van toepassing zijn.
Veiligheid
Op deze website zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of
misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht
valt. De informatie die je ons toezendt verloopt via een zogenaamde SSL-versleuteldeverbinding

Wijzigingen in ons privacybeleid
Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom
aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.

COOKIESTATEMENT
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van cookies.
Hieronder leggen wij uit hoe en waarom dit gebeurt.
Wat zijn cookies?
Bij het bezoek aan deze website worden op jouw computer, tablet of smartphone cookies
geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Cookies geven ons meer
informatie over het surfgedrag op de website, waardoor we de website kunnen verbeteren
en jou beter van dienst kunnen zien. Daarnaast kunnen met behulp van cookies de
informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd op jouw voorkeuren.
Waarvoor gebruiken wij cookies?
De Migrainespecialist gebruikt cookies om:
•
•
•

het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren;
te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te
stellen;
de gebruikers gepersonaliseerde informatie en advertenties te tonen.

Performance cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het
aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen.
We gebruiken Google Analytics (zorgt voor het verzamelen van anonieme gegevens over het
gebruik van onze website en het opstellen van bezoekersstatistieken). Meer informatie is te
lezen via de link: Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners
gebruikt.
Advertising cookies zorgen ervoor dat een website gepersonaliseerde
reclameboodschappen kan sturen. Mijn website gebruikt een zogenaamde Facebook
Conversion Pixel (registreert gedrag na het bekijken van een advertentie in Facebook).
Ook wordt gebruik gemaakt van web beacons, afbeeldingen in emailings via Mailchimp
waardoor het gedrag van gebruikers kan worden geanalyseerd.

Cookies weigeren
Wil je geen cookies toelaten? Je kunt cookies via je internetbrowser handmatig verwijderen
of automatisch laten verwijderen bij beëindiging van een internetsessie. Je kunt jouw
internetbrowser ook zo instellen dat je een bericht krijgt als een cookie wordt geplaatst. En
je kunt jouw browser zo instellen dat cookies niet geplaatst kunnen worden. Je kunt dan de
website overigens normaal gebruiken.
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens .
Zie hiervoor de informatie over privacy eerder in dit document. Om misbruik te voorkomen
kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie
mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.
Social
Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.
Deze buttons en video’s werken door middel van stukjes code die van hen zelf afkomstig
zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door deze bedrijven
uitgelezen kunnen worden. Wij hebben geen invloed op het verdere gebruik van die
informatie door deze bedrijven. Lees regelmatig de privacyverklaring van Facebook, Twitter,
Instagram en YouTube om te weten wat zij met jouw (persoons-)gegevens doen die zij via
deze cookies verwerken.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: "Achtergrond Cookiewet"
Consumentenbond: "Wat zijn cookies?"
Consumentenbond: "Waarvoor dienen cookies?"
Consumentenbond: "Cookies verwijderen"
Consumentenbond: "Cookies uitschakelen"
Your Online Choices: "A guide to online behavioural advertising"

