Als (Coach) Gijs sta ik voor open- en eerlijkheid, óók over jouw privacy. In deze
privacyverklaring staat welke (persoons-)gegevens op deze website worden verwerkt en
hoe ik met deze gegevens omga.
Coach Gijs (https://www.Coachgijs.nl) verwerkt geen persoonsgegevens tenzij je die zelf
verstrekt door een reactie achter te laten onder een blogpost, een e-mail te sturen –
rechtstreeks of via een contactformulier – of door je aan te melden voor updates via e-mail.
Coach Gijs gaat veilig met deze gegevens om in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal je gegevens nooit openbaar maken of aan
derden verstrekken, tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben.

Privacy
Coach Gijs slaat naam, e-mailadres en (eventueel) de link naar je website op om te kunnen
reageren wanneer jij contact hebt opgenomen / een reactie hebt achtergelaten of omdat je je
hebt aangemeld voor een nieuwsbrief. De gegevens die je op deze wijze verstrekt worden
niet langer bewaard dan nodig.Heb je hier vragen over of wil je gegevens laten aanpassen of
verwijderen dan kun je contact opnemen via het door een mail te sturen naar
info@coachgijs.nl

Cookies
Coachgijs maakt gebruik van diensten en plugins van derden om er voor te zorgen dat de
website gebruiksvriendelijk is en zo goed mogelijk werkt. Deze diensten en plugins kunnen
cookies bij je achterlaten. Cookies zijn kleine bestanden die via de website worden
meegestuurd en op jouw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Cookies
onderscheiden de ene gebruiker van de ander. Bezoek je de website even later weer, dan zal
Coach Gijs de eerder opgeslagen informatie herkennen.
Hieronder vind je een overzicht van de diensten en plugins die CoachGijs gebruikt die
werken met cookies:


Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op Coachgijs kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s,
afbeeldingen of berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact
hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde
partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie
met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.


Statistieken (bezoekersactiviteiten)

CoachGijs gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in jouw bezoekersgedrag en
vervolgens met die informatie te website te verbeteren. De informatie die Google Analytics
verzamelt is anoniem, Coach Gijs kan daaruit geen persoonlijke gegevens herleiden. Deze
analytische cookies van Google Analytics worden 28 maanden bewaard. Google deelt de

verkregen informatie in principe niet, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht worden. Lees hier
het privacybeleid van Google.
WordPress.com verzamelt, net als Google Analytics, gegevens over het gebruik van Coach
Gijs. WordPress.com is onderdeel van Automattic. Deze cookies worden 347 dagen bewaard
op de servers van WordPress.com. Lees hier het privacybeleid van Automattic.


Social media

Coachgijs maakt gebruik van social media. Via de deelknoppen kun je zo je artikelen, tips en
ervaringen delen met je vrienden. De social media die Coachgijs gebruikt zijn Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn. Veel van deze social media maken gebruik van tracking
cookies om deze functies mogelijk te maken. Coachgijs heeft geen invloed op het gebruik van
deze cookies en de verwerking van je gegevens door deze bedrijven. Voor meer informatie
over het verzamelen en verwerken van gegevens door deze sociale netwerken en jouw
rechten, verwijs ik je naar het privacybeleid van deze partijen.
MailPoet nieuwsbrief & e-mails
Als je je hebt ingeschreven op mijn nieuwsbrief of je bent lid van je site (als je kan inloggen)
of je hebt al eerder gekocht op onze site, dan bestaat de kans dat je e-mails van ons krijgt.
Ik verstuur enkel e-mails waarvoor je je hebt ingeschreven, of die betrekking hebben op
diensten die we eerder hebben geleverd.
Om e-mails naar je te versturen, gebruiken ik je naam en e-mailadres die je opgeeft. Mijn
website registreert ook het IP-adres dat je gebruikte toen je je aanmeldde voor de service om
misbruik van het systeem te voorkomen.
Deze site kan e-mails versturen via de MailPoet-verzendservice. Met deze service kan ik het
openen en klikken op mijn e-mails volgen. Ik gebruiken deze informatie om de inhoud van
mijn nieuwsbrieven te verbeteren. Geen identificeerbare informatie wordt buiten deze website
bijgehouden behalve het e-mailadres.
Verder maak ik gebruik van enkele veiligheidsplugins :
iThemes Security
Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Security Logs
The IP address of visitors, user ID of logged in users, and username of login attempts are
conditionally logged to check for malicious activity and to protect the site from specific kinds
of attacks. Examples of conditions when logging occurs include login attempts, log out
requests, requests for suspicious URLs, changes to site content, and password updates. This
information is retained for 14 days.
Met wie we jouw data delen
Voorgestelde tekst: This site is scanned for potential malware and vulnerabilities by Sucuri's
SiteCheck. We do not send personal information to Sucuri; however, Sucuri could find
personal information posted publicly (such as in comments) during their scan. For more
details, please see Sucuri's privacy policy.

Hoe lang we jouw data bewaren
Due to current settings, backups of security log details are retained indefinitely. If this is an
issue for your site's compliance, you should change the settings in the Database Backups
section of Security > Settings.
Note that you may be required by some regulations to ensure that past personal data erasure
requests are respected even in the event of restoring a backup of the site. You may need to set
up an internal policy to ensure that previous personal data erasure requests are respected after
restoring a database backup.
Security logs are retained for 14 days. This site is part of a network of sites that protect
against distributed brute force attacks. To enable this protection, the IP address of visitors
attempting to log into the site is shared with a service provided by ithemes.com. For privacy
policy details, please see the iThemes Privacy Policy.
Akismet
We verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die onze Akismet antispam service gebruiken. De informatie die we verzamelen hangt af van hoe de gebruiker
Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder,
user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam,
e-mail adres en deze reactie zelf) bij.

