Privacybeleid
Wie zijn we
Deze verklaring is van toepassing op alle door orgasmeplatform.nl
geleverde producten en diensten.
Orgasmeplatform.nl gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Op onze website is het achterlaten of invullen van persoonsgegevens niet
van toepassing. Orgasmeplatform.nl verwerkt daarom ook geen
persoonsgegevens voor het gebruik maken van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Verwerkt Orgasmeplatform.nl bijzondere persoonsgegevens?
Orgasmeplatform.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Cookies
Orgasmeplatform.nl gebruikt alleen noodzakelijke en analytische cookies
om de website optimaal te laten functioneren en te meten hoe vaak een
website wordt bezocht. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor
de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. De
analytische cookies houden bij hoe anonieme bezoekers gebruik maken
van de site. Met die informatie verbeteren we onze website.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie
die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Orgasmeplatform.nl gebonden
aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de
ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Orgasmeplatform.nl zich
het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de
tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld
onderaan deze privacyverklaring.
Hoe lang we gegevens bewaren
Orgasmeplatform.nl verzamelt geen persoonsgegevens en bewaring ervan
is dus niet van toepassing.
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Orgasmeplatform.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt
deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Ingesloten inhoud van andere sites
Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld
video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites
gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft
bezocht.
Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra
tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten
inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met
ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.
Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens
en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via
info@orgasmeplatform.nl
Dit privacy statement is opgesteld d.d. 03-11-2021.

