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Privacyverklaring Boekgeheim

Boekgeheim verwerkt persoonsgegevens volgens de geldende regels in Nederland, meer in het bijzonder volgens 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat Boekgeheim passende maatregelen neemt 
om de privacy van haar gebruikers te beschermen en dat zij de gegevens nooit zonder toestemming met derden 
deelt of aan derden verkoopt, tenzij Boekgeheim dit moet doen op basis van een wettelijke plicht of wanneer 
de gebruiker hier ondubbelzinnig toestemming voor heeft verleend. Ook de door Boekgeheim ingeschakelde 
derden worden contractueel verplicht de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen.

Verwerking in het kader van de dienstverlening
Boekgeheim gebruikt persoonsgegevens van de gebruikers van de diensten van Boekgeheim uitsluitend voor 
de correcte uitvoering van deze diensten. Deze gegevens betreffen: inloggegevens, naam, contactgegevens 
en gebruiksinformatie (welke gegevens door gebruikers worden geüpload, gemaakt, gedeeld of geraadpleegd, 
enzovoorts). Ook verwerkt en bewaart Boekgeheim de communicatie die zij met derden, waaronder de gebruikers 
heeft. Boekgeheim gebruikt e-mailadressen van gebruikers om deze te informeren over ontwikkelingen rondom 
de diensten van Boekgeheim en om gebruikers op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen en acties.

Verwerking door middel van cookies
Daarnaast gebruikt Boekgeheim ook cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op een computer worden 
opgeslagen via een browser. Hiermee kan Boekgeheim u herkennen bij uw volgende bezoek. Cookies stellen 
Boekgeheim in staat om het gebruik van de website van Boekgeheim te analyseren, te verbeteren en aan te 
passen aan de wensen van de bezoekers. Door middel van cookies kunnen bezoekers worden geïndividualiseerd 
en soms dragen cookies bij tot identificatie van bezoekers. Bezoekers kunnen hun browsers zo instellen dat 
Boekgeheim geen cookies meer kan plaatsen. Het is mogelijk dat daardoor de functionaliteiten van de website 
van Boekgeheim beperkt worden.

Verwerking door middel van Google Analytics
Tot slot maakt Boekgeheim gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. 
De daarmee verkregen informatie wordt, tezamen met het IP-adres van de gebruikte computers, overgebracht 
naar en door Google opgeslagen op haar servers volgens het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt 
deze informatie om bij te houden hoe de website van Boekgeheim gebruikt wordt, om rapporten over de 
website van Boekgeheim aan Boekgeheim te kunnen verstrekken en om de adverteerders van Google informatie 
over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen 
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google 
verwerken. Boekgeheim heeft hier geen invloed op. Boekgeheim staat Google niet toe de verkregen informatie 
te gebruiken voor andere Google-diensten.

Vragen
Vragen over het privacybeleid van Boekgeheim kunnen worden gericht aan: info@boekgeheim.nl.


