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Welke gegevens worden er opgeslagen en verwerkt
Gebruikers website
regiofolder.nl verwerkt van de gebruikers door hen zelf toegevoegde en beheerde gegevens
De volgende gegevens kunnen door de gebruikers worden toegevoegd en beheerd
- naam
- bedrijfsnaam
- adres
- postcode
- woonplaats
- e-mailadres
- website
- twitter
- facebook
- Pinterest
- Google plus
- Instagram
- advertenties en aanbiedingen
- (digitale) folders
De gebruikers hebben ten allen tijde de mogelijkheid om hun gegevens te raadplegen en te beheren via
hun gebruikersaccount op de website.
De verplichte gegevens die een gebruiker moet ingeven om een gebruikersaccount aan te maken zijn:
- naam
- gebruikersnaam
- wachtwoord
- e-mailadres
De gegevens zijn, behalve het wachtwoord, beschikbaar voor de redactie van regiofolder.nl.
De reden dat de redactie deze gegevens kan inzien en raadplegen is om de gebruikersaccounts te
kunnen beheren, gebruikers in geval van problemen te kunnen assisteren en indien noodzakelijk en
gevraagd door de gebruiker te verwijderen.
De gebruiker heeft ten allen tijde de volledige controle over zijn beschikbaar gestelde gegevens, inclusief
zijn gebruikersaccount en kan deze ook zelf aanpassen raadplegen.
De gebruiker kan niet zijn account verwijderen. Dit doet de redactie op verzoek van de gebruiker. Tevens
worden dan ook alle door de gebruiker aangemaakte informatie, pagina’s en andere items verwijderd.
Om een account te laten verwijderen volstaat een verzoek via het contactformulier op de website aan
regiofolder.nl. De redactie verwijdert dan zo snel mogelijk alle gegevens.
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Gebruikers regiofolder nieuwsbriefsysteem
Van de gebruikers van het regiofolder.nl nieuwsbriefsysteem worden naam en e-mailadres opgeslagen
met als doel nieuwsbrieven te kunnen verzenden naar geïnteresseerden die zich hebben opgegeven via
de inschrijfmodule op 1 van de verzendlijsten.
De gebruikers zijn aangemeld via een dubbel opt-in systeem en hebben hiermee via het klikken op de
link in het mailbericht dat ze ontvangen na de aanmelding expliciet toestemming gegeven.
Daarnaast is ieder mailbericht dat wordt verstuurd met het nieuwsbriefsysteem voorzien van een
afmeldlink onderaan zodat de gebruiker zich kan afmelden als hij of zij geen prijs meer stelt op het
ontvangen van nieuwsberichten van regiofolder.nl.

Wie heeft toegang tot deze gegevens
De informatie en gegevens van gebruikers die zijn gepubliceerd op regiofolder.nl zijn, de gegevens die
horen bij zijn gebruikersaccount uitgezonderd, bedoeld voor het publiek weergeven van de informatie op
de website ter promotie van bedrijven, organisaties, producten en diensten die door de gebruiker worden
toegevoegd.
De gebruiker die de informatie heeft gepubliceerd heeft volledig beheer over zijn toegevoegde informatie.
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Welke cookies zijn er aanwezig op de website

Google advertenties
regiofolder.nl maakt gebruik van het Google advertenties netwerk om advertenties van derden te kunnen
publiceren op de website..
Deze advertenties worden gepubliceerd om inkomsten te kunnen genereren uit de website.

Google Analytics
regiofolder maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek en de dienstverlening van de website te
kunnen monitoren en waar nodig te verbeteren.

Google Search Console
regiofolder.nl maakt gebruik van Google Search console om de prestaties in de Google zoekmachine te
kunnen monitoren en waar nodig te kunnen verbeteren.
Daarnaast monitort deze dienst de website als hulpmiddel om te monitoren op veiligheidsproblemen,
indexering problemen of andere problemen met het functioneren van de website.

Functionele cookies
De website maakt gebruik van functionele cookies die alleen bedoeld zijn om de gebruiker te assisteren
bij het gebruik van regiofolder.nl.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onthouden van de inloggegevens van de gebruiker.
Tevens wordt deze gebruikt om inlog activiteiten te monitoren en statistische gegevens te verzamelen in
het cms systeem met betrekking tot het gebruik van de website door de gebruikers.
Deze gegevens worden alleen intern gebruikt om de dienstverlening te monitoren en indien nodig te
verbeteren.

Social Media
De website regiofolder.nl genereert geen cookies afkomstig van de social media netwerken zoals
facebook, twitter en anderen.
Gebruikers kunnen bij hun bedrijfsinformatie en advertenties alleen weblinks naar hun social media
kanaal opnemen.
Deze links brengen de bezoeker naar het betreffende kanaal, maar deze acties worden niet gevolgd met
behulp van een cookie.

Voorkomen dat de website cookies plaatst en opslaat
De bezoeker kan voorkomen dat er op zijn computer cookies van regiofolder.nl worden opgeslagen door
het plaatsen van cookies te weigeren of de browser incognito te gebruiken. Kijk hiervoor in de
gebruiksaanwijzing van de door u gebruikte browser hoe dat moet.
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Wie is er Functionaris gegevensverwerking
De functie Functionaris verwerking persoonsgegevens wordt uitgevoerd door de redactie van
regiofolder.nl:
JS Webdesign
Wemeldinge
De functionaris verwerking persoonsgegevens is bereikbaar voor vragen en verzoeken via het
contactformulier op de website.
Welke gegevens worden er gedeeld met derden en met welk doel (verwerking register)
Er worden, behalve gegevens die via cookies van derden worden verzameld, geen gegevens gedeeld
met derde partijen op welke manier dan ook zonder toestemming van de gebruikers vooraf.
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Waar kunnen gebruikers terecht voor vragen
De gebruikers en bezoekers van regiofolder.nl kunnen bij vragen een bericht sturen via het
contactformulier op de website.
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Waar worden de gegevens opgeslagen
Locatie server:
De server waar de gegevens die aanwezig zijn op regiofolder.nl worden opgeslagen bevindt zich op de
Internet Exchange Amsterdam
Provider:Yourname.nl

Privacy
Voor alle gegevens die aanwezig zijn op regiofolder.nl, in de meeste gevallen bedoeld voor weergave op
de website voor publiek gebruik ter promotie van bedrijven en/of diensten van de gebruiker, geldt dat
deze, voor zover niet bedoeld voor het publieke gedeelte van de website, niet zonder toestemming van
de gebruiker zullen worden gedeeld met andere partijen.
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