Privacy verklaring
Alles Goed is een project van stichting Het Witte Bos. Doormiddel van ervaringsverhalen willen wij het
taboe rond depressie doorbreken. Hierbij verwerken wij persoonsgegevens. In deze privacyverklaring
lees je waarom we bepaalde gegevens verwerken en wat we met deze gegevens doen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Het Witte Bos kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten
van Het Witte Bos, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website
aan verstrekt. Het Witte Bos kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Waarom Het Witte Bos gegevens nodig heeft
Het Witte Bos verwerkt je persoonsgegevens om per e-mail contact met je op te kunnen nemen
als je daar om vraagt, door het contact formulier in te vullen. Daarnaast kunnen je
persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten
overeenkomst (zoals het verzenden van een bestelling).

Hoe lang Het Witte Bos gegevens bewaart
Het Witte Bos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een
jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Dit met uitzondering van de
nieuwsbrief, deze zal je blijven ontvangen tot je je hiervoor afmeld.

Delen met anderen
Het Witte Bos verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst, zoals het bezorgen van een pakketje, of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Ingestuurde ervaringsverhalen zullen niet gebruikt worden zonder
toestemming en overleg.
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Cookiebeleid
Alles Goed gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of
smartphone. Alles Goed gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze
te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we
op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Hieronder vind je een overzicht van de cookies die worden gebruikt op onze website en een
toelichting op de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken.
Noodzakelijke cookies: Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de
website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Deze cookies kunnen
dan ook niet uitgeschakeld worden bij het opgeven van een cookie voorkeur. Voor de correcte
werking van de software waarmee deze website is gebouwd is de browser cookie noodzakelijk
waarmee velden van de aanmeld- en contactformulieren die tijdens de sessie zijn ingevuld
tijdelijk worden bewaard. Deze cookie wordt automatisch verwijderd zodra u de browser sluit.

Analytische cookies: Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze
website gebruiken. De inzichten die we hiermee verkrijgen helpen ons om de website te
verbeteren. Hiervoor gebruiken we de volgende diensten:
Google Analytics: we maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde
overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website. Google Analytics
gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer
informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vind je hier.
Als je meer wilt weten over het privacy beleid van Google Analytics, klik hier.
Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende
maatregelen genomen:
-

Google Analytics mag je IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Als je niet wilt dat Google Analytics deze gegevens verzamelt, kunt je de ‘Google
Analytics Opt-out Browser add-on’ voor je webbrowser downloaden en installeren. Je kunt
de add-on hier downloaden van de Google site.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
contact opnemen over inzage, correctie of verwijdering van je gegevens met info@allesgoed.org.
Het Witte Bos zal zo snel mogelijk reageren, binnen een termijn van vier weken.

Beveiligen
Het Witte Bos neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen
dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of je meer informatie wenst over de
beveiliging van door Het Witte Bos verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op
via info@allesgoed.org.

Allesgoed.org is een website van Het Witte Bos. Het Witte Bos is als volgt te bereiken:
Postadres:
Het Witte Bos
Schippersgracht 3
1011 TR Amsterdam
Kamer van Koophandel:
56879016
Telefoon:
020-221 2960
E-mailadres:
info@allesgoed.org
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