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1. Welke persoonlijke gegevens verzamelt
Spoor030 op haar website?

1.1 Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we 
de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres 
van de bezoeker en de browser user agent om te helpen 
spam te detecteren. 

1.2 Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen 
naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen 
uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers 
van de website kunnen de afbeeldingen van de website 
downloaden en de locatiegegevens inzien. 

1.3 Contactformulieren
Als je gebruik maakt van een contactformulier op onze 
site, dan worden de gegevens die je verstrekt, verzonden 
naar een algemene mailbox van Spoor030. Om die reden 
adviseren we je nooit vertrouwelijke gegevens te versturen 
met een via een contactformulier. Gegevens die je vertrekt 
via een contactformulier maken nooit deel uit van je patiën-
tendossier. 

1.4 Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aan-
geven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie 
opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak 
zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor 
een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke 
cookie op om te controleren of je browser cookies accep-
teert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en 
wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband 
met jouw login informatie en schermweergave opties. Login 
cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave 
opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 
weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden 
login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een 
aanvullend cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie 
bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van 
het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een 
dag verlopen. 

1.5 Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) in-
houd bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, 
etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich 
exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft 
bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, 
cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je 
interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief 

de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt 
en ingelogd bent op die website. 

1.6 Tracking cookies
Wij maken gebruik van eigen sociale media knoppen om 
content te delen. Wij gebruiken géén tracking cookies in 
verband met jouw privacy.

2. Waarom verzamelt Spoor030 deze
gegevens?

2.1 Analytics
Wij meten hoe onze website wordt gebruikt. Dat doen wij 
met Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics 
maakt gebruik van cookies om de website te analyseren hoe 
gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereer-
de informatie over jouw gebruik van de website (met inbe-
grip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google 
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website 
gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen 
voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden 
met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien 
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze 
derden de informatie namens Google verwerken. 

3. Met wie deelt Spoor030 de gegevens
van het bezoek aan onze website
Spoor030 verstrekt jouw gegevens niet aan derden zonder 
je uitdrukkelijke toestemming. 

4. Hoe lang bewaard Spoor030 data van
je bezoek aan onze website?

4.1 Data door jou zelf ingevoerd op de website 
Wanneer je 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 in 
hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoon-
lijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder 
moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). 
Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en 
wijzigen. 

5. Welke rechten heb je over je data?
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter 
gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je per-
soonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gege-
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vens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we 
alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. 
Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren 
in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings-
doeleinden. 

6. Waar slaan we je data op?
Je data slaan we op binnen Nederland of een ander gebied 
waar de privacyregels van de Europese Unie van kracht zijn. 
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde 
spamdetectie service geleid worden. 

7. Vragen over je privacy
We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met je contactinfor-
matie. Mocht je vragen hebben over de bescherming van 
jouw contactgegevens dan kun je contact opnemen met 
onze functionaris gegevensbescherming, Johan Radder via 
email-adres jradder@spoor030.nl of telefoonnummer 
06-82098848.

8. Aanvullende informatie

8.1 Welke datalek procedures heeft Spoor030 geïmple-
menteerd 

Wij stellen alles in het werk om datalekken te voorkomen. 
Mocht zich onverhoopt toch een datalek voordoen, heeft 
Spoor030 een protocol datalekken opgesteld dat zij conse-
quent handhaaft.

9. Algemene voorwaarden en disclaimer
Naast de inhoud van deze pagina, zijn onze privacyverkla-
ring,  disclaimer en algemene voorwaarden van kracht.

10. Contact
Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons priva-
cybeleid, dan kun je deze richten aan info@spoor030.nl
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over
de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er des-
ondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op
grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
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