Privacyverklaring AVG (website, e-mail) mei 2018
Uitgeverij Louise respecteert de privacy van bezoekers van de website www.uitgeverijlouise.nl en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft d.m.v. de e-mail link voor het
maken van een afspraak en voor het plaatsen van een boek-bestelling, vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen
die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
1. gegevens organisatie: Uitgeverij Louise, contactpersoon Eddy van der Noord, De Karper 18,
9001 NP Grou, info@uitgeverijlouise.nl, www.uitgeverijlouise.nl
2. contactformulier en bedoeling persoonsgegevens email (afspraak maken): De website
van Uitgeverij Louise heeft een contactformulier. Iemand die hier gebruik van maakt, dient naam en
mailadres in te vullen. Het gebruik van deze persoonsgegevens is uitsluitend bedoeld om deze
personen terug te kunnen e-mailen.
3. bewaarbeleid persoonsgegevens website: De persoonsgegevens, ingevuld via het contactformulier, worden direct verwijderd nadat het klantcontact tussen klant en Uitgeverij Louise is
beëindigd.
4. verstrekking persoonsgegevens aan derden: De verzamelde persoonsgegevens worden niet
aan derden doorgegeven.
5. cookies: Er wordt door de website van Uitgeverij Louise gebruik gemaakt van alleen technische
en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan: Meer informatie omtrent het in- en
uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de
Help-functie van uw browser.
6. bestellen boeken: Uitgeverij Louise levert boeken als een klant die via de site van uitgeverij Louise
bestelt. Voor de afhandeling van de bestelling heeft uitgeverij Louise adresgegevens nodig. Na afhandeling van de bestelling doet uitgeverij Louise niets meer met de gegevens. Voor de belasting dienen
besteldata 7 jaar te worden bewaard.
7. Google-analytics en Sociale Media: Uitgeverij Louise maakt geen gebruik van Google-analytics,
noch van Facebook, Twitter of andere sociale media.

