
 

PRIVACY WETGEVING BLOG-MAIL / GOOGLE ANALYTICS 
 
Jouw privacy is voor mij van groot belang. Ik houd me dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je 
gegevens veilig bij mij zijn en ik ze altijd netjes gebruik.  
 
Contactgegevens: www.ilsemoerkerk.nl 
Ilse Moerkerk - van Hooijdonk  
Haarlem 
+31613044744 
 
Persoonsgegevens die ik verwerk ilsemoerkerk.nl verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze 
gegevens zelf aan mij verstrekt.  
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:  
Naam (voor- en achterrnaam) 
E-mailadres 
IP adres 
 
Gegevensverwerking 
Via de website www.ilsemoerkerk.nl worden slechts analytische gegevens verzamelt via Google 
Analytics. Ilsemoerkerk.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens op deze 
site. Voor vragen kun je contact opnemen via ilsemoerkerk@gmail.com  
 
ilsemoerkerk.nl /blogs 
ilsemoerkerk.nl stuurt een mail via aanbieder Mailchimp waarvoor de lezer zichzelf heeft aangemeld 
en daarmee toestemming heeft verleend. Voor de verwerking van de gegevens die via Mailchimp 
worden ontvangen heeft ilsemoerkerk.nl een verwerkersovereenkomst afgesloten. Voor het 
opvragen van de verwerkersovereenkomst met Mailchimp kunt u een mail sturen naar 
ilsemoerkerk@gmail.com  Mailchimp geeft inzicht in het lees en klikgedrag van de ontvangers van de 
mail/blog. Voor ilsemoerkerk.nl. is het belangrijk te zien wie de mail opent, wanneer deze geopend 
wordt. Ook krijgen we inzicht in het klikgedrag van de lezer naar de website. Het doel hiervan is om 
inzicht te krijgen wat voor een lezer interessant is en wanneer de beste tijd is om de mailing te 
versturen. De gegevens die zijn verzamelt worden niet gedeeld met andere bedrijven. Voor alle 
verwerking van de gegevens is toestemming gevraagd door de gebruikers. 
 

Google Analytics: Geen functionele cookies, alleen analytische cookies 
Een functionele cookie wordt gebruikt bij een winkelwagentje op de website. ilsemoerkerk.nl heeft 
geen winkelfunctie op de website en maakt geen gebruik van functionele cookies. Gebruikers kunnen 
de cookies na gebruik van de site verwijderen uit hun browser of instellen dat na iedere sessie 
cookies worden verwijderd. ilsemoerkerk.nl. gebruikt alleen analytische cookies van Google 
Analytics.  
 
Wij gebruiken Google Analytics op de website ilsemoerkerk.nl om inzicht te verkrijgen in het gedrag 
van bezoekers op de site. Hoeveel bezoekers er per dag zijn en wie de website bezoeken. Het IP-
adres is door ons op de website geanonimiseerd (wij hebben de laatste 3 cijfers van het IP-adres 
geanomiseerd) en daardoor er de invloed op de privacy van bezoekers gering.  
 
 
Ook met Google hebben wij op een verwerkersovereenkomst afgesloten.  

http://www.ilsemoerkerk.nl/


U kunt deze opvragen door een mail te sturen naar ilsemoerkerk.nl. De gegevens die verzamelt 
worden via Google Analytics worden alleen voor intern inzicht gebruikt en niet gedeeld met anderen. 
 

Hosting 
De hosting wordt verzorgd door eenwebsitevoorjou.nl, zij hebben een verwerkingsovereenkomst 
afgesloten met IXL hosting. Deze verwerkingsovereenkomst is ook op te vragen 
via mariska@eenwebsitevoorjou.nl 
 

Hoe lang bewaart eenwebsitevoorjou.nl de gegevens? 
De verwerkte gegevens van klanten worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt 
ingetrokken. Alle lezers waar wij via de website gegevens van verzameld hebben of via de mail, 
mogen ons verzoeken tot inzage in de verzamelde persoonsgegevens, kunnen zelf aanpassingen 
aanbrengen of kunnen de gegevens verwijderen of ons schriftelijk verzoeken de persoonsgegevens 
over te dragen. 
 
ilsemoerkerk.nl heeft geprobeerd de privacyverklaring in zo duidelijk en begrijpbare taal te 
omschrijven voor haar klanten. Mochten er onduidelijkheden of vragen of opmerkingen zijn, neemt u 
dan contact op met ilsemoerkerk@gmail.com 
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