Privacyverklaring van Buufenbuuf
Vanaf mei 2018 ben je verplicht je aan de privacywet te houden. Dat houdt
voornamelijk in dat je als website/blog duidelijk maakt wat je met eventuele
persoonsgegevens doet en waar deze gegevens uit bestaan. Buufenbuuf heeft
besloten om middels deze pagina duidelijk te maken wat er met gegevens van de
bezoeker gebeurt. Hier volgt de privacyverklaring die van toepassing is voor lezers van
Buufenbuuf.
Hoe komen we aan je persoonsgegevens?
Buufenbuuf kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat jij je hebt ingeschreven
voor onze nieuwsbrief/recepten, omdat jij wel eens een reactie achterlaat onder een
artikel of een vraag stelt via het contactformulier. Buufenbuuf verwerkt daarbij je
opgegeven naam, je e-mailadres en IP-adres.
Waarvoor gebruiken we je gegevens?
Buufenbuuf gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor nieuwsbrieven/recepten.

Hoe slaan we je gegevens op?
Mailchimp
Jouw naam en mailadres slaan we op in software van MailChimp. Ter bescherming
van jouw rechten, veiligheid en privacy is dit uitsluitend toegankelijk voor personen
binnen de organisatie Buufenbuuf. Zodra je je uitschrijft, verwijderen we jouw
gegevens direct uit onze database.
Google Analytics
Buufenbuuf maakt ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers
de website gebruiken.
De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Tevens kan je hier het privacybeleid van Google Analytics vinden. Google gebruikt
deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt.
Daarnaast om rapporten over de website aan Buufenbuuf te kunnen verstrekken.
Gegevens die verzameld worden via Google Analytics worden elke 38 maanden
automatisch gewist.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Cookies
Buufenbuuf gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Heb je vragen? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar naar
info@buuf-buuf.nl en dan nemen we contact met je op.

