Privacy-Policy
Hieronder vind je de privacy-policy van de website i-Loyal.nl. Lees deze zorgvuldig door. Alle
informatie die je aan mij verstrekt wordt behandeld volgens deze privacy policy.

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.i-loyal.nl is een belangrijke taak
voor mij. Daarom beschrijf ik in deze privacy-policy welke informatie ik verzamel en hoe ik
deze informatie gebruik.
Door de informatie en de diensten op www.i-loyal.nl te gebruiken, gaat je akkoord met mijn
privacy-policy en de voorwaarden die ik hierin heb opgenomen.
Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy-policy van i-Loyal en
specifiek www.i-loyal.nl, kun je mij benaderen via e-mail. Mijn e-mailadres is m.jonker@iloyal.nl

Monitoren gedrag bezoeker
www.i-loyal.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie
de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s
worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het
informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie
die ik via cookies registreer, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de
bezochte pagina’s. Tevens monitor ik vanuit waar bezoekers de website voor het eerst
bezoeken en vanaf welke pagina ze de website weer verlaten. Deze informatie hou ik
anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Persoonlijke gegevens
Ik neem jouw privacy heel serieus en sla enkel de meest noodzakelijke gegevens op.
En ik verkoop jouw gegevens niet aan derden.
i-Loyal.nl verwerkt jouw (indirecte) persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn
diensten en omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Naam en E-mailadres (enkel bij aanvraag nieuwsbrief of invullen reactie- &
contactformulier)
• IP-adres
• Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
• Internetbrowser en apparaat-type
Mijn website maakt gebruik van het https-protocol. Dit houdt in dat de gegevens die je
invoert op mijn website versleuteld worden verstuurd en daardoor beveiligd zijn tegen
afluisteren.
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Reacties
Als je als bezoekers een reacties achterlaten op mijn site, dan verzamel ik de gegevens
getoond in het reactieformulier, je IP-adres en de browser user agent om te helpen spam te
detecteren.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash
genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. Nadat je
reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Gebruik van cookies
www.i-loyal.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doe ik om informatie te verzamelen over
de pagina’s die gebruikers op mijn website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers
terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook hou ik bij welke
informatie de browser deelt.
Meer informatie over mijn cookiebeleid vindt je op mijn website www.i-loyal.nl
Deze privacy policy is laatst gewijzigd op 5 maart 2021
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