AVG-PRIVACYVERKLARING
Ten geleide: Algemene verordening gegevensbescherming
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele
Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de
EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. Met onderstaande
privacyverklaring geven wij aan deze wet te ondersteunen.
Deze wet is ingegaan op 25 mei 2018 in bizar contrast met het feit dat de Nederlandse overheid via
de Sleepwet, die middels het daaraan gekoppelde referendum werd afgekeurd door de Nederlandse
bevolking, uw en onze privacy, in tegenstelling tot de meeste bedrijven niet waarborgt, de Europese
Commissie, die de AVG verplicht stelt, maar de Sleepwet en vanuit de VS geïnitieerde datadiefstal –
zonder u daarin te betrekken – goedkeurt, niet gekozen is door de Europese bevolking en daarom
geen mandaat heeft van de Europese of Nederlandse bevolking en klakkeloos doet wat de
Amerikaanse wapenindustrie-lobbyisten willen. De enige reden dat we deze privacyverklaring toch
bieden is dat we zoals vanouds onderstrepen dat uw data door ons in ieder geval NIET verkocht of
misbruikt worden, zoals wij zelf ook NIET willen dat dit met onze data zou gebeuren.
Lees hier meer over de Sleepwet in relatie tot schending van de mensenrechten:

https://www.amnesty.nl/actueel/regering-moet-recht-doen-aan-tegenstem-en-sleepwetaanpassen

DOOOZz BLOG privacy statement
DOOOZz Blog, gevestigd aan Rozengracht 53-3hoog 1016LS Amsterdam, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.dooozz.nl/blog Rozengracht 53-3hoog 1016LS Amsterdam +31
0204231441

Persoonsgegevens die wij verwerken
DOOOZz Blog verwerkt je persoonsgegevens doordat je interesse toont in onze blog en je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt om op de hoogte van nieuwe publicaties te blijven. Hieronder vind je
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze blog verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DOOOZz Blog verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het attenderen op nieuwe blogartikelen

Geautomatiseerde besluitvorming
DOOOZz Blog neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van DOOOZz Blog) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DOOOZz Blog bewaart je persoonsgegevens zolang je de blog wilt volgen en tot je, jezelf afmeldt
voor blogberichten.

Delen van persoonsgegevens met derden
DOOOZz Blog verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DOOOZz Blog gebruikt technische en functionele cookies. En indirect analytische cookies via Google
Analitics. Deze worden enkel gebruikt om onze bezoekersaantallen te kunnen bijhouden en waar
onze blog het meest gelezen wordt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen lees voor
persoonsgevens: het emailadres waarmee je, je hebt opgegeven voor het volgen van de blog, want
over andere gegevens beschikken wij niet.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DOOOZz Blog neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via benjamin.adamah@gmail.com.

