Privacy verklaring ongeluk.nu
Algemeen
Ongeluk.nu wordt gehost in Nederland en valt daarom onder het recht en de regels van Nederland. Wanneer hieronder
gesproken wordt over technische kenmerken worden de volgende kenmerken bedoeld: URL, IP-adres, tijdstip, HTTP-refererURL, user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke.

Websitebezoek
Wanneer u ongeluk.nu bezoekt worden er op onze servers de technische kenmerken opgeslagen. Deze worden gebruikt voor
het analyseren van de server en voor het opsporen van problemen op ongeluk.nu en worden na enkele maanden weer
verwijderd. Wij gaan niet na door wie op welk moment een bepaald IP-adres gebruikt is en wij herleiden deze niet tot uw
persoon.

Informatie derden
Ongeluk.nu zal de gegevens die verzameld worden niet gebruiken voor het versturen van aanbiedingen van producten of
diensten. Ongeluk.nu stelt zijn bezoekersgegevens niet aan derden beschikbaar, tenzij met de bezoekers anders is
overeengekomen of tenzij een gerechtelijke instantie ons dwingt deze gegevens af te staan.

Cookies
Bij het bezoeken van ongeluk.nu zullen er cookies op uw computer worden geplaatst. Dit wordt gedaan om de website beter op
uw behoeften af te stemmen en de website gebruikersvriendelijker te maken. Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen
dat u bericht krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan niet
van alle mogelijkheden van de site gebruik maken. De geldigheidsduur van de cookies variëren van één dag tot cookies die een
oneindige geldigheidsduur hebben.

Advertentievertoningen en advertentieclicks
Ongeluk.nu werkt samen met een aantal advertentienetwerken. Bij een advertentievertoning op ongeluk.nu kunnen deze
partijen cookies plaatsen en lezen van uw webbrowser. Deze kunnen gebruikt worden door deze advertentienetwerken om uw
voorkeuren op te slaan of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van uw websitebezoek op
ongeluk.nu of andere websites.

Google Analytics
Ongeluk.nu maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door het bedrijf Google Inc. Zij
maken gebruik van cookies om ongeluk.nu te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De technische kenmerken en
informatie over uw gebruik van de website worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Zij gebruiken
deze informatie om bij te houden hoe u de website bezoekt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor andere
website-exploitanten en overige diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Zij mogen
deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Echter zal Google uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Door gebruik te maken van ongeluk.nu geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en
voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactformulieren en e-mail
De technische kenmerken van bezoekers worden gebruikt voor het versturen van informatie over diensten waarvoor bezoekers
zich hebben aangemeld of voor de afzender van berichten te herleiden en deze te berichten over nieuwe diensten en updates
op ongeluk.nu. De technische kenmerken worden samen met het formulier of de aanmelding bewaard zolang als naar de aard
van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording
naar aanleiding van uw bericht.

Gegevens aanpassen of verwijderen
Wanneer u aanpassing of verwijdering van uw gegevens wenst, kunt een e-mail sturen naar redactie@ongeluk.nu en zullen wij
deze aanpassen of verwijderen. Vanzelfsprekend is het bij het verwijderen van de gegevens niet meer mogelijk voor u om
gebruik te maken van de diensten waarvoor wij deze gegevens verwijderen.

