
 

    
      

 

 
 
 
© 2019  STRAK PLAN                                                        Privacyverklaring    |    www.strakplan.net    |    versie 1.24.03        1  van  3 
 

PRIVACYVERKLARING 
(PRIVACYSTATEMENT) 

 
INLEIDING 

 

De bescherming van privacy van gebruikers en bezoekers 

van de website www.strakplan.net vindt STRAK PLAN van 

groot belang voor haar activiteiten. De informatie die 

STRAK PLAN over u verwerkt, aangeduid als zijnde 

"persoonsgegevens", wordt dan ook met de grootst moge-

lijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Deze privacy-

verklaring geeft u nader inzicht en levert transparantie hoe 

STRAK PLAN hiermee omgaat en welke persoonsgegevens 

door STRAK PLAN vastgelegd kunnen worden. STRAK PLAN 

houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) en de Uitvoeringwet Algemene verordening gege-

vensbescherming (UAVG). Meer informatie over privacy 

en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kunt u vinden op 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

 

PERSOONSGEGEVENS 

 

Als u de website www.strakplan.net bezoekt kan worden 

gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. STRAK PLAN 

verzamelt en verwerkt gegevens hieromtrent voor de 

volgende doeleinden: 

a. het mogelijk te maken om van de zijde van STRAK PLAN 

contact op te kunnen nemen naar aanleiding van een 

contactverzoek via de website; 

b. de website en bijbehorende technologieën te analyseren, te 

onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren; 

c. het toesturen van een eventuele nieuwsbrief, 

promotiebericht, gebruikersinformatie, service bericht of 

andere elektronische boodschap; 

d. het informeren, verlenen en optimaliseren van onze 

diensten, producten en/of informatie en deze aan te passen 

aan uw specifieke behoeften en wensen; 

e. te voldoen aan de op STRAK PLAN rustende wet- en 

regelgeving; 

f. in het kader van de optimalisatie van diensten van STRAK 

PLAN kan STRAK PLAN hiermee een passend profiel 

opstellen. 

STRAK PLAN bewaart de persoonsgegevens in beginsel 

zolang als zij dat nodig acht voor bovengenoemde doel-

einden. Daarna kunnen uw persoonsgegevens bewaard 

blijven voor archiefdoeleinden. Het verstrekken van 

 

 

 

 

 

persoonsgegevens aan STRAK PLAN is niet verplicht. U 

heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt 

invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal 

STRAK PLAN diensten is het invoeren van persoonsgegevens 

niet nodig, maar voor het gebruik van andere (toekomstige) 

diensten kan het wel nodig zijn dat u persoonsgegevens 

invoert. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt 

aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst 

gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel 

kunnen worden verstrekt. STRAK PLAN kan bij het 

aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het 

gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, contact-

gegevens, e-mailadres, geboortedatum en sekse, maar ook 

om gegevens over interesses van u als gebruiker van de 

website van STRAK PLAN. In sommige gevallen vragen wij 

u om gegevens over uw werk en functie. Deze gegevens 

kunnen bijvoorbeeld bij STRAK PLAN bekend zijn, omdat u 

heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren 

of omdat STRAK PLAN uw interesse heeft afgeleid uit de 

manier waarop u van de diensten van STRAK PLAN gebruik 

maakt. De servers van STRAK PLAN leggen voorts 

automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, 

browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek. 

STRAK PLAN kan persoonsgegevens die door haar worden 

verwerkt, uitwisselen met derden. Dit doet STRAK PLAN om 

u beter van dienst te kunnen zijn en de inhoud van de 

website nog beter op uw interesses af te stemmen. In het 

kader van delen en bekend maken van persoonsgegevens kan 

STRAK PLAN persoonsgegevens die door haar worden 

verwerkt, uitwisselen en combineren met samenwerkings-

verbanden van STRAK PLAN (derden). Dit zijn zorgvuldig 

geselecteerde derden die onderdeel uitmaken van wezenlijke 

opdrachten van STRAK PLAN voor een opdrachtgever, die 

voort kan vloeien uit de persoonsgegevens die zijn 

vastgelegd op de website www.strakplan.net. De derden 

vallen onder volledige verantwoordelijkheid van STRAK 

PLAN en hebben geen directe relatie met de opdrachtgever. 

Uw naam, e-mail adres en/of adresgegevens kunnen hiervoor 

worden gebruikt. Uitsluitend indien u STRAK PLAN 

daarvoor ondubbelzinnig geen toestemming heeft gegeven, 

zal het delen van deze persoonsgegevens niet plaatsvinden. 

STRAK PLAN kan in speciale gevallen, ongeacht uw 

toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter 

beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld 

rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaar-
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dingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of 

fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de 

veiligheid van het netwerk en de diensten van STRAK PLAN 

te garanderen. STRAK PLAN kan bepaalde geaggregeerde 

gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat 

met een bepaalde zoekterm heeft gezocht. Aan de hand van 

deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd. Indien u 

bezwaar heeft tegen het uitwisselen en combineren van 

persoonsgegevens met samenwerkingsverbanden (derden) 

van STRAK PLAN, meld dit dan via info@strakplan.net. 

STRAK PLAN handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau 

bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand 

van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, 

aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoons-

gegevens te voorkomen. STRAK PLAN wil duidelijk zijn 

over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. 

U kunt een bericht sturen aan info@strakplan.net als u wilt 

weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u 

gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de 

daarvoor geldende regelgeving. Ook kunt u doorgeven dat u 

niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoons-

gegevens aan derden of het gebruik van uw gegevens voor 

het doen van gerichte aanbiedingen van STRAK PLAN per 

mail, telefonisch contact of per post. Indien STRAK PLAN 

niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoons-

gegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering 

betrekking heeft, kan STRAK PLAN u vragen om uw verzoek 

(nader) te specificeren. STRAK PLAN schort de uitvoering 

van uw verzoek op, totdat u STRAK PLAN de (nadere) 

specificatie hebt verstrekt. STRAK PLAN stuurt u na 

uitvoering van uw verzoek altijd een bevestigingsbericht per 

mail. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek 

daartoe zal STRAK PLAN het gebruik van uw gegevens voor 

de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en 

in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van 

gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of 

verbeteren, tenzij en voor zover de wet STRAK PLAN 

verplicht om de persoonsgegevens te bewaren of er andere 

redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Het 

gevolg kan zijn dat u zichzelf hierdoor heeft verplicht geen 

gebruik meer te kunnen maken van de (diensten van de van) 

website www.strakplan.net. 

 

 

IP ADRESSEN 

 

Wij leggen informatie vast (onder andere het gebruikte IP-

adres) met het oog op het samenstellen van gebruiks-

statistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website. 

Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen 

van onze deelnemers en om onze dienstverlening en website 

te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke 

voorkeuren. Een IP-adres is een serie nummer waarmee uw 

computer op het internet kan worden geïdentificeerd. IP-

adressen kunnen in beginsel tot een individu worden herleid. 

Daarvoor is wel aanvullende informatie vereist (die met 

name van de internet provider die het IP-adres heeft 

uitgegeven of de bezoeker zelf afkomstig zou kunnen zijn). 

Om die reden kunnen IP-adressen als persoonsgegeven 

worden beschouwd. STRAK PLAN gebruikt IP-adressen van 

bezoekers van onze websites echter niet om deze tot een 

individu te herleiden. STRAK PLAN gebruikt tevens IP-

adressen van bezoekers van onze website voor interne 

onderzoeks- en promotiedoeleinden. Ook kunnen wij de IP-

adressen gebruiken om een IP-database te actualiseren die 

wij in het kader van onze dienstverlening nodig hebben. 

Daarin kan per IP-adres zijn opgenomen: 

a. aan wie het IP-adres is uitgegeven volgens de openbare 

registers; 

b. welke domeinnaam bij het IP-adres hoort en wie, volgens 

de openbare registers, de eigenaar daarvan is; 

c. wat voor soort organisatie die eigenaar is (overheid, ICT, 

onderwijs, etc.) en waar die gevestigd is;  

d. welke geografische locatie bij het IP-adres hoort (stad of 

grotere geografische eenheid); 

e. wat voor verbinding het IP-adres met het internet heeft 

(kabel, ADSL, etc.).  

IP-adressen van bezoekers van onze websites worden niet 

aan derden verstrekt, tenzij zij eerst zijn geanonimiseerd en 

geaggregeerd.  

 

  

(ID) COOKIES 

 

STRAK PLAN meet bezoeken aan haar website om de 

effectiviteit daarvan te kunnen vergroten. De gegevens die 

worden gemeten kunnen persoonsgegevens bevatten, zoals 

cookies. Op onze website maken wij gebruik van cookies die 

door uw browser worden opgeslagen op uw computer. 

Hierin wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen 

van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een 

volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze 

informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere 

persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcard-

gegevens. U kunt uw browser soms zo instellen dat u tijdens 

uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat 

geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken 

van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen 

toegang heeft tot onderdelen van onze website. Cookies zijn 

eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op 
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de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies 

kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer 

staan niet beschadigen. Cookies maken het mogelijk om bij 

uw volgende bezoek te herkennen dat u die website al eerder 

heeft bezocht. Omdat u door middel van de cookie wordt 

herkend, kunnen cookies als persoonsgegeven worden 

beschouwd. Bovendien kunnen cookies zelf persoons-

gegevens bevatten. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt 

om bij te houden welke voorkeuren die u heeft ingesteld 

voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Als u 

het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans 

dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde 

diensten van STRAK PLAN geen gebruik kunt maken. U kunt 

zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat 

u wilt dat de browser u op de hoogte stelt wanneer er een 

cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in de 

browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, 

verwijst STRAK PLAN u naar het "help'' menu van uw 

browser voor het instellen van uw cookie voorkeuren. 

 

 

WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACYVERKLARING 

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De 

wijzigingen worden bekendgemaakt en verwerkt in dit 

document. STRAK PLAN houdt zich het recht voor haar 

privacybeleid aan te passen. STRAK PLAN adviseert u dan 

ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen 

zijn doorgevoerd. 

 

 

ONGEWENSTE E-MAIL  

 

Mocht u per abuis van STRAK PLAN een of meerdere 

ongewenste e-mails van het account …@strakplan.net 

hebben ontvangen, willen wij u onze welgemeende excuses 

aanbieden. Om dit in de toekomst te voorkomen vragen wij 

u vriendelijk dit kenbaar te maken bij de STRAK PLAN via 

info@strakplan.net of door middel van het beantwoorden 

van de ontvangen mail met het bijbehorende STRAK PLAN -

account. 

 

 

VRAGEN 

 

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben 

vastgelegd of als u vragen heeft over deze privacyverklaring 

of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar STRAK 

PLAN via info@strakplan.net.  

 


