Cookiesbeleid & privacyverklaring
Alle websites die vallen onder het bedrijf ‘Thijs Mussies’.
thijsmussies.nl & girls-things.nl
Alle gegevens die verzameld worden door bedrijven van Thijs Mussies, hierna te noemen “Thijs” of “Wij”, zullen niet doorverkocht
worden aan derden. De eventuele gegevens die u aan ons verstrekt zullen uitermate vertrouwelijk behandeld worden. Wij verwerken gegevens in overeenstemming met de eisen die gesteld zijn voor de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Gebruik van cookies
Om de website zo goed mogelijk te laten werken, maken wij gebruik van cookies. Daarnaast gebruiken wij voor de website ook
diverse plugins van derden. Deze privacyverklaring gaat dan ook vooral over hetgeen dat Thijs aan informatie verzameld.
Cookies: Wat zijn dat?
Een cookie is een klein bestand dat een website op de harde schijf van uw computer zet wanneer u de site bezoekt. Neem het
volgende voorbeeld; u bezoekt een website waarbij u moet inloggen. Door de ‘aanwezige’ cookie, worden uw gegevens bewaard
zodat ik de keren daarna niet opnieuw hoeft in te loggen.
Zelf kunt u niet zien waar een cookie precies voor dient, omdat dit meestal opgemaakt is in onleesbare computercode. De gegevens worden opgeslagen in de database van de bezochte website.
Cookies: Uitschakelen en/of verwijderen
Mocht u de cookies die wij gebruiken willen uitschakelen en verwijderen, dan kunt u dat doen via de instellingen van uw browser.
Weet u de browserinstellingen niet te vinden? Hieronder staan de meest gebruikte browsers met een link naar het wissen, inschakelen en beheren van cookies.
Internet Edge (of Explorer): https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Mozilla FireFox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.25/nl/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
Google Analytics
Om te zien hoe bezoekers onze websites bekijken, maken wij gebruik van Google Analytics. Zo kunnen wij de gebruiksvriendelijkheid van de website voor de bezoeker zo goed mogelijk optimaliseren. De ontvangen gegevens door Google worden zo goed mogelijk geanonimiseerd en aan ons doorgegeven. Hierdoor kunnen wij niet achterhalen welke personen onze websites bezoeken.
Social media
De websites van Thijs Mussies maken van gebruik van social media buttons. Hiervoor zijn aparte privacyverklaringen van de betreffende partijen nodig. Klik op de links om de privacyverklaring van de platformen te bekijken:
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Bloglovin’: https://www.bloglovin.com/tos
YouTube: https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Recht op inzage
Je hebt ten aller tijde recht om inzage, correctie en verwijdering aan te vragen over de gegevens die wij van u hebben. De gegevens die externe partijen, zoals social media bedrijven verzamelen, hebben wij geen invloed op. Om deze gegevens te verwijderen
zult u contact op moeten nemen met het betreffende bedrijf. Onze Google Analytics gebruikt geen persoonlijke gegevens en u als
persoon is hierdoor dus niet te achterhalen. Deze gegevens kunt u daarom ook niet opvragen bij ons.
Algemene privacyregels
Wij verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens tenzij deze door u zelf worden verstrekt. Daarna is deze privacyverklaring
van toepassing. De website kunt u dus anoniem bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.
Heb je vragen, opmerkingen over deze privacyverklaring of wilt u de gegevens die wij van u hebben laten verwijderen? U kunt ons
een e-mail sturen naar mail@thijsmussies.nl.

