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Privacybeleid
We respecteren uw privacy. U kunt onze website https://sisterhoodoftherose.nl
bezoeken, zonder uzelf te identificeren of persoonlijke gegevens openbaar te
maken. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook
als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten
we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website https://
sisterhoodoftherose.nl gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we
hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Sisterhood of the Rose
Nederland. U dient zich ervan bewust te zijn dat Sisterhood of the Rose Nederland
niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen.
Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te
accepteren.
Sisterhood of the Rose Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van
haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
E-mailverzameling
Wij verzamelen uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens niet tenzij u per email contact met ons opneemt of u zich abonneert op onze nieuwsbrief.
Het contactformulier dat op onze websites wordt gebruikt, bevat uw naam en
emailadres. Wanneer wij uw naam en emailadres ontvangen via het
contactformulier, slaan we uw naam of emailadres niet op of voegen we deze niet
toe aan onze direct mailinglijst.
Abonneren op de nieuwsbrief van het Sisterhood of the Rose Nederland omvat het
verstrekken van uw voornaam en e-mailadres aan onze direct mailinglijst (via
Mailchimp). We geven u altijd de mogelijkheid om u af te melden voor het
ontvangen van onze directe e-mail door gebruik te maken van de link Afmelden
onder aan de e-mail. Op het moment dat u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief
ontvangt u een link waarmee u uw inschrijving middels de betreﬀende gegevens
dient te bevestigen.
Donatie informatie
Donaties op onze website worden naar eigen goeddunken afgehandeld via PayPal
of via een rechtstreekse overschrijving via uw bankorganisatie. Alle informatie die u
aan PayPal of uw bankorganisatie verstrekt, is onderhevig aan hun privacybeleid
en niet aan ons privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van
informatie door PayPal en/of uw bankorganisatie.
Dataretentie

Gegevens worden niet bewaard op deze website. Uw email wordt alleen gebruikt
als u zich abonneert op de maillijst van onze nieuwsbrief in Mailchimp. Wij delen
uw persoonlijke informatie niet met anderen, tenzij we uw toestemming hebben of
daartoe wettelijk verplicht zijn. Uit principe verkopen wij geen persoonlijke
informatie aan derden.
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.
Neem daarvoor contact op met de beheerders.
De website wordt gehost door Yourhosting BV. De nieuwsbrief wordt gehost door
Mailchimp. Voor hun privacy statement wordt naar hun websites verwezen.
Links van derden
Onze websites bevatten website-links naar andere websites. Als u op een
hyperlink klikt die u op onze websites vindt, kunt u onze websites verlaten of
informatie naar een andere website of applicatie verzenden. Ons privacybeleid is
niet van toepassing op uw interacties met websites of applicaties van derden, zelfs
als u een link naar hen vindt of deze via onze websites bezoekt. We raden u aan
het privacybeleid van elke website die u bezoekt te bekijken.
Veiligheid
We doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te
waarborgen. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, de
nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven en het juiste gebruik van
informatie te waarborgen, hebben we passende fysieke, elektronische en
bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die we online verzamelen te
beschermen en te beveiligen.
Kinderen onder de leeftijd van 17
De informatie en diensten die op onze websites worden aangeboden, zijn niet
gericht op kinderen jonger dan 17 jaar. We staan niet bewust toe dat kinderen
jonger dan 17 jaar zich registreren voor enige inhoud, producten of diensten. We
verzamelen of gebruiken geen persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 17
jaar, behalve als dit wettelijk verplicht is.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u
kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven
wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies
en services, op onze website niet correct functioneren als cookies zijn
uitgeschakeld in uw browser.
Contact via e-mail
Voeg geen financiële of andere gevoelige informatie toe aan uw emails.

Beheer
De website en de dienstverlening van de Sisterhood of the Rose Nederland is een
particulier initiatief van de beheerders Anasuya Koopmans, Sara Minken en An-Ra
G Breider. Zij hebben de website en nieuwsbrief in beheer.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft
over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
An-Ra G Breider
Diepenveenseweg 90
7413 AS Deventer
Nederland
0031-6-16423400
an-ra@calyxes.org

