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1.
Privacyverklaring
In de Privacyverklaring van Wopi kun je lezen hoe ik jouw persoonsgegevens gebruik. Hierin
wordt duidelijk dat ik jouw privacy respecteer en jouw gegevens vertrouwelijk behandel.
2.
Cookies
Wopi maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doe ik om mijn websites te analyseren en
optimaal te laten functioneren, om mijn dienstverlening te verbeteren en voor sociale media
doeleinden. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer:
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies
3.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdelijk door een internetpagina op je pc, tablet of
mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke
technieken:

https://www.wopicoaching.nl

https://www.walkabouttribe.nl
Hieronder lees je welke cookies ik gebruik voorzien van hun functionaliteit.
4.
Functionele cookies
Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden
wanneer je op mijn websites komt. Denk bijvoorbeeld aan het onthouden van een login.
Hierdoor wordt het gebruik van mijn websites een stuk makkelijker voor jou.
5.
Analytische cookies
Wopi maakt gebruik van Google Analytics om te weten te komen hoe mijn bezoekers mijn
websites gebruiken en om hoeveel bezoekers dit gaat. Middels deze informatie kan Wopi
aanpassingen en verbeteringen doorvoeren en zorgt Wopi ervoor dat de websites optimaal
gebruikt kunnen worden. Natuurlijk wil ik niet dat je ongewenst gevolgd wordt, maar om jou zo
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we goede statistieken nodig. Bij Google
Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd, waarbij jouw IP-adres
nadrukkelijk niet wordt gebruikt en je persoonlijk niet te herleiden bent. Meer informatie over
het beleid van Google Analytics vind je op hun website:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

6.
Sociale mediakanalen
Om het voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Wopi gebruik van buttons, linken
en/of contactformulieren op haar websites. Deze buttons werken door middel van stukjes code,
die van Facebook/ LinkedIn zelf afkomstig zijn. Ook deze sociale mediakanalen verzamelen dus
jouw gegevens. Wopi heeft daar geen invloed op. Als je wilt weten wat deze sociale
mediakanalen met jouw (persoons)gegevens doen, dan adviseer ik je om de privacyverklaring
van Facebook/ LinkedIn te lezen.
7.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Je hebt het recht op inzage in en correctie of verwijdering van jouw opgeslagen
persoonsgegevens. Mocht je hieraan behoefte hebben, dan kun je een email sturen aan
manonboumans@wopicoaching.nl. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld
aan een cookie, wil ik jou vriendelijk vragen een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.
Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.
Om misbruik te voorkomen kan ik jou vragen om identificatie om zeker te weten dat ik met de
juiste persoon te maken heb. Wopi heeft echter geen echter geen invloed op het gebruik van
cookies door andere partijen, zoals sociale mediakanalen.
8.
Wil je liever geen cookies?
Cookies zijn eenvoudig uit te schakelen of te verwijderen via je browser. Houd er rekening mee
dat de websites zonder cookies mogelijk niet optimaal werken. Hieronder vind je een lijst met de
meest gebruikte browsers en een link naar meer uitleg over het verwijderen van cookies:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websitescomputer-opgeslagen?redirectlocale=nl&redirectslug=cookies-informatie-websites-opuw-computer-opslaan

Internet Explorer 7 en 8: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies

Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/nlnl/products/windows?os=windows-10

Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/

Opera: http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html
Wil je meer informatie over het uitschakelen van cookies? Dan verwijs ik je graag naar de
website Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.com/nl/. Daarnaast kun je
natuurlijk ook altijd zelf contact met mij opnemen. Ik beantwoord je vragen graag.
9.
Wijzigingen cookieverklaring
Deze Cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 01-05-2018.
Wopi behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookieverklaring. Elke
aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Ik raad je dan ook aan deze
Cookieverklaring geregeld te bekijken, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van deze
Cookieverklaring.

