
Tijdschrift Complement, Reeperf 31, 4824 GG Breda, Nederland 
https://www.tijdschrift-complement.nl, info@tijdschrift-complement.nl, tel: 06-53549270 

Privacy Statement - Complement 
mei 2018 

Inleiding 
Het Privacy Statement van Complement verschaft informatie over persoonsgegevens die we 

verwerken van de abonnees. Inzake de nieuwe wet rondom persoonsgegevens is het belangrijk je 

informatie te verschaffen over het doel waarmee Complement persoonsgegevens verzameld, hoe die 

gebruikt worden door ons, hoe wij jouw gegevens beschermen en welke rechten je hebt inzake jouw 

persoonsgegevens. 

Dit Privacy Statement kan wijzigen. De laatste versie van dit Privacy Statement is altijd aanwezig op 

de website https://www.tijdschrift-complement.nl. 

Recht op inzage, correctie of verwijdering 
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of indien je wilt weten welke 

gegevens Complement van je heeft geregistreerd of voor welk doel wij jouw gegevens gebruiken dan 

heb je (wettelijk) recht op inzage in jouw gegevens. 

Je kunt ons op elk moment verzoeken om jouw gegevens aan te passen of te verwijderen.  

Welke gegevens verwerken wij? 

Persoonsgegevens voor versturen Complement 

Op het moment dat je een abonnement op Complement aanvraagt, een editie van Complement 

nabestelt of aangeeft te willen adverteren in Complement registreren wij jouw gegevens. Deze 

gegevens gebruiken wij om de editie(s) van Complement, de factuur en eventuele 

betalingsherinneringen te sturen.  

Vragen over ons tijdschrift 

Op het moment dat je vragen en/of opmerkingen hebt over Complement, registreren wij enkel je 

mailadres. Dit gebruiken wij om je vraag te kunnen beantwoorden. Je mail en daarmee ook je 

mailadres wordt niet uit onze mailbox verwijderd. 

Delen van persoonsgegevens 
Wij delen geen persoonsgegevens met een derde partij. 

De verzending van de edities, de facturatie en de boekhouding gebeurt door Complement zelf. Er 

wordt ook hiervoor geen derde partij ingeschakeld. 

Cookiebeleid 
Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde “cookies”.  De cookies worden gebruikt om 

statistieken bij te houden over het bezoek en gebruik van onze website. Hiervoor maken wij gebruik 

van Google Analytics.  
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Waar worden gegevens opgeslagen 
Jouw gegevens worden opgeslagen in onze mailbox via het bewaren van de mail van aanmelding. Het 

betreft een gmail mailbox. Bij het invullen van een contactformulier op de website 

https://www.tijdschrift-complement.nl wordt het formulier opgeslagen in Wordpress via de plugin 

Flamingo. Regelmatig controleren we of alle formulieren doorgestuurd zijn naar onze mailbox en 

worden de opgeslagen formulieren uit Wordpress verwijderd.  

Daarnaast worden je adresgegevens zolang je abonnee of adverteerder bent, opgeslagen in een Excel 

bestand op onze eigen beveiligde server. Daar worden ook de facturen digitaal opgeslagen. Na 

opzegging van jouw abonnement bewaren wij jouw naam, debiteurnummer en de e-mail van 

aanmelding. Je adresgegevens worden uit het bestand van actieve abonnees, dat op onze server 

staat, verwijderd zodra je opzegging ingaat.  
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