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In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we via de website over jou
te weten komen.
Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met AlternatieveHulpverleners.nl via het
contactformulier.

Gewone bezoekers website
Wij houden geen gegevens van je bij. Wij plaatsen zelf ook geen cookies op je computer.
Wel maken we gebruik van Google analytics. In Google analytics worden bezoekersgegevens
gebruikt om anonieme statistieken van het websitebezoek te maken. Hoeveel bezoekers, wanneer
bezoeken ze, waar komen ze vandaan, enzovoort.
Verder worden je surfgegevens waarschijnlijk bijgehouden door facebook, twitter en google. Dat
gebeurt door de knoppen aan de rechterkant van het scherm.
Wat deze bedrijven doen met de wetenschap dat je AlternatieveHulpverleners.nl bezocht hebt
weten we niet.

Contactformulier
Als je het algemene contactformulier invult worden de ingevulde gegevens verzonden naar het emailadres van AlternatieveHulpverleners.nl. De gegevens die je ingevuld hebt worden alleen
gebruikt voor het beantwoorden van je vraag of voor het reageren op je opmerkingen. De
ingevulde gegevens worden niet bewaard.
Als je een contactformulier invult op de subwebsite van een alternatieve hulpverlener, dan worden
de ingevulde gegevens per e-mail verzonden naar de betreffende hulpverlener. Deze alternatieve
hulpverlener bepaalt wat hij of zij met de ingevulde gegevens doet.

Alternatieve Hulpverleners
Als je meedoet aan AlternatieveHulpverleners.nl worden je gegevens bijgehouden in onze
databank. Welke gegevens dat zijn kun je zien als je op de onderhoudsmodule inlogt. Je kunt al
deze gegevens dan zelf bekijken en wijzigen.
Deze gegevens worden ook gebruikt voor de facturering van de abonnementen. De gegevens zijn
niet toegankelijk voor derden en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld. Zodra je
abonnement stopt worden alle gegevens van je gewist. Alleen de verzonden en betaalde facturen
worden in de financiële administratie bewaard.
Bij het inloggen op de onderhoudsmodule wordt er een cookie geplaatst zodat je niet steeds
opnieuw hoeft in te loggen. Aan het eind van je bezoek wordt dat cookie gewist.

