
Privacyverklaring www.degroeneimkerij.nl en De Groene Imkerij 

• Op onze website worden geanonimiseerde gegevens bewaard voor de analyse van ons 

websiteverkeer. Het betreft de serverlocatie van de bezoeker, het besturingssysteem, 

de totale tijd dat de bezoeker onze website bezoekt en de bezochte pagina’s. 

Persoonsgevens worden langs deze weg niet gemeten. 

• Er is een categorie bezoekers waar wij wel gegevens van opslaan; 

1-Zij die zich aanmelden om door ons op de hoogte te worden gehouden van 

productupdates en toekomstige activiteiten. Van deze groep registeren wij de door hen 

opgegeven naam en emailadres. Deze gegevens zijn opgeslagen in een veilige 

omgeving op de webservers van wix achter een https-veilige verbinding. Deze 

gegevens worden louter en alleen voor dit specifieke doel gebruikt en zijn niet 

beschikbaar eb/of worden niet ter ter beschikking gesteld aan 3e partijen. 

2-zij die zich online opgeven om deel te nemen aan een van onze cursussen via het 

online registratieformulier voor de desbetreffende cursus. De door hen opgegeven 

informatie wordt alleen gebruikt in het kader van de desbetreffende deelname aan de 

cursus en de correspondentie die wij derhalve moeten voeren over deze cursus en 

gedurende de cursus. Tevens worden de door de deelnemers opgegeven 

persoonsgegevens gebruikt om diploma’s en getuigschriften op naam uit te geven aan 

de desbetreffende cursisten. 

• De bewaartermijn van de onder 1 genoemde gegevens blijven beschikbaar totdat deze 

niet meer van belang zijn voor adequate analyse. De gegevens welke door de 

deelnemers aan de cursus zijn verstrekt worden na afronding van de cursus 

verwijderd. Indien de organisatie gegevens langer wil bewaren vraagt de organisatie 

hier expliciet opnieuw toestemming voor. 

• Iedere deelnemer van sub2 heeft  ten alle tijde het recht op inzage, correctie en 

verwijdering van gegevens.  

• De betrokkene heeft het recht een klacht kan indienen bij de relevante 

privacytoezichthouder in Nederland  

 

Meer informatie is te verkrijgen bij De groene Imkerij, statutair gevestigd op De 

Leeuwerik 5,  4859 AC  , Bavel, Nederland per email te bereiken op 

degroeneimkerij@gmail.com  telefonisch op nummer 0614419109  
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