
Privacyverklaring 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht sinds 25 mei 2018 website-

eigenaren om persoonsgegevens te beveiligen door passende technische en organisatorische 

maatregelen te nemen. 

www.reedijk.eu 

De functie van website www.reedijk.eu is slechts publicatie van artikelen en media uit de 

persoonlijke belangstellingssfeer op de gebieden fietsen, stedenbezoek, woonomgeving, eten en 

drinken en curiosa. 

Geen persoonsgegevens 

www.reedijk.eu verwerkt geen persoonsgegevens omdat op deze site geen persoonsgegevens achter 

gelaten kunnen worden. Er worden geen diensten aangeboden als gebruikers-account aanmaken, 

nieuwsbrief, reclame, webshop met diensten en/of producten, betalingen, volgen van bezoekers, 

analyse van bezoekersgedrag, gastenboek of voldoen aan een wettelijke verplichting. De website 

maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Ook gebruiken we geen social media 

plugins. 

IP-adres 

De website www.reedijk.eu is gehost bij AlphaMega en draait op één van hun servers in 

Valkenswaard.  De server van AlphaMega verzamelt standaard bij een websitebezoek gegevens van 

de bezoeker, waarvan alleen het IP-adres van de bezoeker strikt genomen een persoonsgegeven is. 

Een website kan de gevraagde pagina's niet leveren, als die niet weet waar of aan wie die ze moet 

leveren. De website kan niet functioneren zonder het IP-adres van de bezoeker te weten. De 

grondslag om over dit persoonsgegeven te kunnen beschikken heet Gerechtvaardigd belang. Het 

belang voor de website-eigenaar om de website toegankelijk te kunnen maken weegt groter dan het 

risico voor de websitebezoeker. De bewaartermijn die AlphaMega hanteert is 7 dagen op de server 

en 30 dagen in de backup.  

Email contact 

Voor contact met de makers is een email-adres vermeld. Zodra een email-contact is afgehandeld 

wordt de email verwijderd. www.reedijk.eu heeft de volgende maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beveiligen: beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall en het 

versturen van uw gegevens via een beveiligde internetverbinding TLS (voorheen SSL), zichtbaar als 

'https' en het hangslotje in de adresbalk. 

Functionaris gegevensbescherming 

Jan Reedijk is bereikbaar via jan@reedijk.eu. 


