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ToeDoe respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website www.toedoe.org. 
Daarom is deze privacyverklaring geschreven om zorg te dragen dat de persoonlijke informatie, die u 
aan ToeDoe verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van 
toepassing op de website www.toedoe.org en op diensten van ToeDoe. 

Persoonsgegevens 
ToeDoe kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 
ToeDoe, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op www.toedoe.org aan ToeDoe 
verstrekt.  

ToeDoe kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, 
telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Inkomende & uitgaande mailberichten worden bewaard 
zolang ze nodig zijn. 

Verwerking en delen met derden 
ToeDoe verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en/of om u 
schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.  

ToeDoe stuurt u alleen nieuwsbrieven als u daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door ToeDoe, behalve als het noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de werkzaamheden of om u bijvoorbeeld de beste diensten en/of mogelijkheden te 
bieden worden gegevens met derden gedeeld. In dat geval zal uitdrukkelijke toestemming worden 
gevraagd om uw gegevens met derden te delen. 

Bewaartermijn 
ToeDoe bewaart uw gegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en 
verwerkt.  

Tracking van data 
Op de website van ToeDoe worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder (een deel 
van) het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser 
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 
ToeDoe gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens 
worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  

ToeDoe maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. 
Het adres van uw computer (IP-adres) wordt echter anoniem opgeslagen. Het laatste deel van het IP-
adres wordt n.l. verwijderd door aangepaste instellingen. ToeDoe heeft Google geen toestemming 
gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.  

Beheer van gegevens  
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te 
verwijderen. In dat geval kunt u contact opnemen met ToeDoe via info@toedoe.org.  

http://www.toedoe.org/
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Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van de digitale nieuwsbrief, dan 
kunt u zich afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail. 

Cookies 
De website maakt gebruik van cookies.  

• Functionele cookies, deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. 

• Analytische cookies, www.toedoe.org maakt gebruik van Google Analytics voor statistieken 
rondom het gebruik van de website. Voor het verzamelen en analyseren van statistieken om 
de ervaring op de website te verbeteren. 

• Socialmedia cookies, Socialmedia knoppen. Facebook, Twitter YouTube, LinkedIn. De 
deelknoppen worden getoond om blogs en berichten te delen. 

Daarnaast kunnen derde partijen (die zich deels buiten de EU bevinden) cookies op de website 
plaatsen, waaronder tracking cookies die ook gerichte content van uw profiel kunnen opbouwen. Dit 
zijn tracking cookies, deze hebben mogelijk impact op uw privacy. Dit staat uitgebreider beschreven 
in het Cookiebeleid van ToeDoe. 

Beveiligen 
ToeDoe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. De website van ToeDoe maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te 
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of 
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ToeDoe verzamelde persoonsgegevens, 
neem dan contact met ToeDoe op via info@toedoe.org. www.toedoe.org is een website van ToeDoe.  

Algemene voorwaarden 
Download hier de algemene voorwaarden 

Vragen? 
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ToeDoe via onderstaande contactgegevens bereiken. 

ToeDoe 
Veemarktkade 8 
5222AE ’s-Hertogenbosch 
06 – 4604 5226 
info@toedoe.org 

www.toedoe.org
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