Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te
behouden. Daarom hou ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je mijn
website www.theworldofmagpie.com bezoekt en/of deelneemt aan een van mijn workshops of trainingen.
In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn klanten. Ik geef aan welke
gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees deze privacyverklaring goed door, dan weet je wat er met
je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op welcome@theworldofmagpie.com.
Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt de
eenmanszaak Magpie Communications bedoeld.
Artikel 1 Doeleinden en gegevens:
Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?
a. Versturen van nieuwsbrieven
Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je mijn e-mailnieuwsbrief.
Als je deze niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.
b. Gedrag en bezoekgegevens website
Op www.theworldofmagpie.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser jouw IP-adres,
gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruik ik die voor de statistieken van mijn website en om de
werking van mijn website gebruikersvriendelijker te maken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht
wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.
c. Aanbieden van diensten
Ik gebruik jouw gegevens ook om je via mijn diensten te kunnen helpen en om die te verbeteren.
d. Overige doeleinden
Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam gebruik ik om facturen te sturen en voor mijn boekhouding. Ook
gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.
Artikel 2 Derden
Het kan zijn dat ik je gegevens met anderen moet delen om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het
kan bijvoorbeeld zijn dat ik jouw gegevens moet delen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In geen geval
verkoop ik je gegevens aan derden, zoals andere bedrijven.
Artikel 3 Inzage en aanpassen
Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of
verwijderen. Stuur me dan een mail naar welcome@theworldofmagpie.com. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van
mij. Ik check wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt.
Artikel 4 Cookies
Mijn website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf
van je computer zet, op het moment dat je mijn site bezoekt.
De volgende cookies plaatst mijn website:

a. Cookie voor Google Analytics
De website www.theworldofmagpie.com maakt gebruik van Google Analytics van ‘Google Inc.’ om bij te houden hoe
de bezoekers mijn website gebruiken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn site en welke pagina’s bezocht
worden. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de
Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt. Als je niet wilt dat Google Analytics
een cookie plaatst, dan kan je dit via de browser uitschakelen.
c. Google and Adobe Fonts
Mijn website maakt gebruik van Google Fonts en Adobe Typekit. Dit zijn programma’s om de lettertypes van mijn
website aan te kunnen passen. Om deze lettertypes te laten zien, plaatst mijn website cookie(s). Om te lezen wat
Adobe en Google met deze cookies doen, lees de privacyverklaringen van Adobe en Google.
d. Social mediadeelknoppen
Op mijn website zijn knoppen opgenomen om mijn blogposts te kunnen delen op sociale netwerken Facebook,
LinkedIn en Twitter. Om deze knoppen te laten werken worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen
van Twitter, LinkedIn en Facebook welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze
met jouw privacy omgaan.
Artikel 8 Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is
gewijzigd. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoor je dit rechtstreeks van me door een bericht
per e-mail.
Artikel 9 Gegevens van mijn bedrijf
Eenmanszaak Magpie Communications
Vestigingsadres: Morssingel 209 · 2312EX Leiden
KvK nummer: 72718293
Contact via: welcome@theworldofmagpie.com
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 februari 2019.

