Gegevensbescherming
In verband met je aanmelding bij Samenkramen, registreren wij alleen die persoonsgegevens
die jij ons verstrekt. Alle geregistreerde persoonsgegevens worden verwerkt in
overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Meer informatie
vind je in ons Privacy beleid en de [Nederlandse]Wet bescherming persoonsgegevens.
Als je een kopie wenst van de persoonsgegevens die we van je bijhouden laat ons dat dan
schriftelijk weten.
Indien wij als gevolg van schending van deze Voorwaarden door jou of iemand van jou
bedrijf of anderszins, na een grondig proces jou naam op onze zwarte lijst van klanten
kunnen plaatsen, zullen wij alle informatie bijhouden die nodig is (uw naam en emailadres)
om ons in staat te stellen toekomstige aanmeldingen door jou te voorkomen voor zo lang als
wij dat gepast achten. Jou informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Recht en rechtsgebied
Nederlands recht is van toepassing op geschillen en kwesties die ontstaan tussen de gebruiker
en SAMENKRAMEN.COM (met inbegrip van maar niet beperkt tot geschillen in verband
met de aanmeldingen, en deze Voorwaarden). Nederlands recht is van toepassing op alle
geschillen en kwesties die ontstaan tussen de gebruiker en SAMENKRAMEN.COM (met
inbegrip van maar niet beperkt tot geschillen over de aanmeldingen en deze Voorwaarden).
Geschillen worden door de bevoegde rechtbank beslecht, waarbij de gebruiker kan kiezen
tussen:



De plaats waar het hoofdkantoor van SAMENKRAMEN.COM staat,
De plaats waar de gebruiker zijn vaste verblijfplaats heeft,



De bepalingen van dit artikel 21 zijn slechts geldig voor zover er geen andersluidende
bepalingen van EU-Verordening 1215/2012 (‘Verordening Brussel I’) of het Verdrag
van Athene zijn.
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1. Veiligheid
De website van Samenkramen.com is beveiligd. Bij het onderdeel 'Betaling' van het online
aanmeldingsproces maken wij gebruik van Secure Socket Layer (SSL), een technologie die
jou persoonlijke informatie beschermt. SSL is momenteel de aangewezen methode om veilig
creditcardgegevens en andere gevoelige informatie via internet over te dragen.

2. Privacy beleid SAMENKRAMEN.COM
SAMENKRAMEN.COM hecht aan het beschermen van jou privacy. In ons privacy beleid
wordt het bedrijfsbeleid van SAMENKRAMEN.COM beschreven met betrekking tot de
verwerking van gebruikersgegevens, de door ons genomen veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van deze gegevens en jou recht deze gegevens in te zien en een klacht in te
dienen. SAMENKRAMEN.COM neemt privacy serieus en stelt dit beleid als minimumnorm.
Het beleid schept een kader voor een veilig niveau van bescherming van de persoonlijke
informatie die binnen SAMENKRAMEN.COM wordt gebruikt, verzameld en overgedragen.
Met ons privacy beleid voldoen wij ook aan de normen van Europese wetgeving op het gebied
van gegevensbescherming.
SAMENKRAMEN.COM houdt zich steeds aan alle toepasselijke wetgeving ten aanzien van
persoonsgegevens. Alle gegevens worden in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving verwerkt en overgedragen voor specifieke, legitieme doeleinden.
De geregistreerde informatie wordt bewaard door SAMENKRAMEN.COM, Coppenolstraat 6, 1827 JP
ALKMAAR. je kunt te allen tijde contact met ons opnemen over de door ons geregistreerde
informatie. Als je hebt aangegeven onze nieuwsbrief per e-mail te willen ontvangen of als je
ongewenst marketingmateriaal ontvangt, dan kunt je zich hiervoor te allen tijde afmelden via de link
in de nieuwsbrief of door contact op te nemen met SAMENKRAMEN.COM.
Wij maken gebruik van Google Analytics tracking cookies om verkeerspatronen en websitegebruik te
volgen. Hiermee kunnen wij de opzet en indeling van de website verder ontwikkelen. Met deze
software worden geen persoonsgegevens verzameld waarmee u kan worden geïdentificeerd.

3. Waarom verzamelen wij de persoonlijke informatie en hoe gebruiken wij
deze informatie?
SAMENKRAMEN.COM verzamelt en gebruikt enkel persoonlijke informatie voor de
doeleinden gebruikmakende van de websites die Samenkramen beheert.
Voor de gebruiker / zwangere:
Haar aanmelding met mailgegevens voor nieuwsbrieven en om te reageren op artikelen en
acties die Samenkramen publiceert en organiseert.





Het plaatsen van advertenties voor te koop en aangeboden.
Acties, zoals Buik van de maand
Kraambureau van het jaar
En andere te ontwikkelen acties.
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Voor de specialisten, die Samenkramen ondersteunen:






Die gegevens, die de specialist zelf op onze website plaatst met als oogmerk, dat
Samenkramen het gebruikt uitsluitend bij de door de specialist zelf plaatste artikelen,
blogs, resecties e.d. geplaatst
Of artikelen, blogs, resecties e.d., die in opdracht van de specialist door ons team op
de website worden geplaatst. Dit in beide gevallen om de originaliteit en bij navraag
de specialist voor advies en eventuele aankopen te kunnen contacteren.
Voor het plaatsen van Vacatures – Advertenties – Activiteiten, zoals:
o Cursussen
o Workshops
o Themabijeenkomsten
o Mama- Vader- Borstvoedings- en Moedercafé’s
Bij acties van Samenkramen, die de specialist ondersteunt en promoot

Alle verzamelde informatie moet relevant zijn voor SAMENKRAMEN.COM en noodzakelijk
zonder buitensporig te zijn ten opzichte van de doeleinden waarvoor deze wordt overgedragen
en verder verwerkt. SAMENKRAMEN.COM gebruikt de minimale hoeveelheid persoonlijke
gegevens die voor het beoogde doel nodig is.
Let op: SAMENKRAMEN.COM is wettelijk verplicht de identiteit van haar gebruikers te
registreren en deze informatie aan de desbetreffende overheidsinstanties door te geven.
De door ons verkregen informatie in verband met aanmeldingen verkoop en aankopen via de
website wordt tevens voor statistische doeleinden gebruikt, zodat wij onze dienstverlening
kunnen verbeteren. Wanneer je via de website aankopen doet, worden de hierbij verzamelde
gegevens niet aan derden doorgeven; behalve de hierbij benodigde betaalgegevens aan
betalingsproviders om een betaling af te ronden, zoals bijvoorbeeld IDEAL. Dit gebeurt altijd
in een beveiligde omgeving.
SAMENKRAMEN.COM zal je nooit zonder je toestemming elektronisch benaderen voor
enige vorm van marketing of gebruikersonderzoek gebaseerd op de door u ingevoerde
gegevens. Wel verwittigen wij u van aanpassingen aan de site, zoals bijvoorbeeld
onderhoudsberichten of vermeldingen van belangrijke aanpassingen op onze website. Indien
je fouten in de informatie ontdekt, geeft je die dan aan ons door zodat deze gecorrigeerd
kunnen worden.

Persoonlijk profiel
Je persoonlijke informatie wordt enkel gebruikt als je op één van de websites van
SAMENKRAMEN.COM een profiel hebt aangemaakt. Als je bij SAMENKRAMEN.COM
een profiel hebt aangemaakt en je toestemming hebt gegeven, dan blijven je
persoonsgegevens veilig bewaard in onze gebruikers-database. De informatie wordt gebruikt
bij het plaatsen van b.v. een activiteit (cursus/mama/papacafé en dergelijke) en om
aanmeldingen te verwerken. De informatie wordt ook gebruikt voor winacties en wedstrijden,
zodra hiervoor toestemming is gegeven bij bovenstaande acties.
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Inschrijving nieuwsbrief en winacties
Wij bieden je de mogelijkheid om onze nieuwsbrief te ontvangen, hiervoor zullen wij je naam
en e-mailadres vragen. Hierdoor kunnen wij je onze nieuwsbrief toesturen. Voor de
inschrijving op onze nieuwsbrief is het niet noodzakelijk jou naam op te geven. Bij het
inschrijven voor de nieuwsbrief vragen wij je of je zwanger bent. Deze informatie gebruiken
wij enkel voor onze statistieken. Je kunt je op ieder moment uitschrijven via de afmeldlink
onderin de nieuwsbrief. Wanneer je meedoet aan een winactie of gebruik maakt van een
andere aanbieding, kunnen wij je vragen je naam, adres en e-mailadres op te geven. Daarmee
kunnen wij de winacties uitvoeren en de winnaars in kennis stellen. Voor het opsturen van
prijzen en andere documenten kunnen wij om het adres vragen.

4. Hoe lang bewaren wij jouw persoonlijke informatie?
SAMENKRAMEN.COM bewaart persoonlijke informatie slechts zolang dit nodig is voor de
doeleinden waarvoor die informatie is verkregen en verwerkt. Deze termijnen kunnen
variëren.
De informatie wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de winactie verwijderd of wanneer de
informatie niet langer nodig is ingevolge nationale wetgeving of je overeenkomst met
SAMENKRAMEN.COM.
Als je een persoonlijk profiel aanmaakt of zich voor de nieuwsbrief inschrijft, dan bewaren
wij jouw persoonlijke informatie totdat je het profiel verwijdert of je jezelf voor de
nieuwsbrief uitschrijft. Door de gegeven informatie worden toekomstige aanmeldingen
eenvoudiger, omdat wij jou persoonlijke informatie reeds in ons bestand hebben. Hiervan
maakt ons systeem ook bij het plaatsen van b.v. activiteiten en verkoop aanbiedingen.

5. Hoe beschermen wij jouw gegevens?
Wanneer je je bij ons inschrijft, wordt er gebruikgemaakt van beveiligde serversoftware die
alle door je ingevoerde gegevens codeert voordat die naar ons worden verzonden. Deze
codering zorgt ervoor dat de informatie redelijkerwijs wordt beschermd tegen ongeoorloofde
onderschepping.
SAMENKRAMEN.COM zorgt ervoor dat elke SAMENKRAMEN.COM-entiteit die namens
andere SAMENKRAMEN.COM-entiteiten persoonlijke informatie verwerkt
(gegevensverwerker) ook passende en gelijkwaardige veiligheidsmaatregelen neemt. Deze
entiteit zal evenredige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen om de
persoonlijke informatie te beschermen.
De entiteiten binnen de SAMENKRAMEN.COM Group die dezelfde ICT-systemen
gebruiken, zijn een overeenkomst voor gegevensoverdracht aangegaan om zodoende te
voldoen aan de wet en om persoonlijke informatie binnen die entiteiten over te kunnen
dragen.
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6. Ons gebruik van cookies
SAMENKRAMEN.COM gebruikt cookies binnen het aanmeldingssysteem om de
consistentie gedurende het aanmeldingsproces te garanderen.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser op de harde schijf van jouw
computer worden opgeslagen. Indien gewenst kunt je deze van je harde schijf verwijderen.
De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt je browser ook zo
instellen dat dit wordt voorkomen. Zonder cookies kunt je wel gebruikmaken van de meeste
functies op de website, maar niet van het aanmeldingssysteem. Het advies is om de cookies in
je browser niet uit te schakelen. Onze cookies verzamelen geen persoonlijk identificeerbare
informatie. Cookies verzamelen enkel de gedragsgegevens van de bezoekers van de site, zoals
o.a. de tijd gespendeerd op de website, de pagina waarop men het domein binnen kwam, en de
pagina waarop men de website verliet.
Lees meer over cookies, hoe wij met jou cookies omgaan en hoe je de cookies kunt
verwijderen die je tot nu toe hebt ontvangen. Het omgaan met cookies.

7. Maakt SAMENKRAMEN.COM verzamelde informatie openbaar aan
derden?
Informatie over een gebruiker zal nooit zonder je toestemming aan een andere persoon of
organisatie openbaar worden gemaakt, tenzij zich er iets voordoet waarin dit noodzakelijk is
of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bij vragen, die bestemd zijn voor onze
specialis, zullen wij deze alleen je mailgegevens doorsturen
Als je niet wilt dat SAMENKRAMEN.COM jou gegevens aan deze derden doorgeeft, dan
kunt je ons hiervan per e-mail in kennis stellen via info@Samenkramen.nl.
SAMENKRAMEN.COM mag geaggregeerde statistieken over klanten, verkopen,
verkeerspatronen en verwante website-informatie met derde partijen delen zonder dat hier
expliciet toestemming voor is gegeven, zolang binnen deze geaggregeerde data geen
persoonsgegevens bevat. De verzamelde gegevens binnen de geaggregeerde data bevat
daarom geen data dat deel uitmaakt van uw persoonlijk profiel, of enig andere data dat door u
is ingevuld en persoonlijke informatie bevat.

8. Transparantie en informatierechten
Wanneer wij gegevens over je verkrijgen, doen wij altijd onze uiterste best je duidelijk te
informeren over het gebruik en de mogelijke openbaarmaking van die gegevens. Als het niet
haalbaar is dit te doen op het moment van verzamelen, dan informeren wij je zo spoedig
mogelijk daarna.
Als je een overzicht wilt ontvangen van de persoonlijke informatie die wij over je in ons
bestand hebben of als je onjuiste of misleidende informatie wilt laten corrigeren, wissen of
blokkeren, stuurt je dan een e-mail naar info@Samenkramen.nl. Ook kunt je een beschrijving
Privacy beleid Samenkramen 2018 - blad 5

opvragen van de door ons verzamelde en verwerkte persoonlijke informatie en de (soorten)
ontvangers aan wie SAMENKRAMEN.COM deze informatie openbaar maakt of openbaar
kan maken. Gewoonlijk worden hier geen kosten voor berekend. SAMENKRAMEN.COM
tracht altijd zo spoedig mogelijk te reageren op geldige verzoeken.

9. Veiligheid en beveiliging via de website
Na een grondig onderzoek kan de naam van een ongewenste gebruiker op een interne lijst
worden geplaatst om te voorkomen dat deze gebruiker zich bij ons kan inschrijven.

10. Jouw toestemming
Door gebruik van de website SAMENKRAMEN.COM te maken, geef je toestemming voor
het verzamelen en het gebruiken van informatie door SAMENKRAMEN.COM en haar
specialisten op de hierboven beschreven wijzen. Bij wijziging van ons privacy beleid zullen
de desbetreffende veranderingen op deze pagina te zien zijn, zodat je altijd op de hoogte bent
van de informatie die wij verzamelen, hoe wij hiermee omgaan en onder welke
omstandigheden deze informatie openbaar kan worden gemaakt.
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