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Wie zijn wij 

Ons websiteadres is: https://www.juistwij.nl. 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom 
we deze verzamelen  

Contactformulieren 

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens die worden 
getoond in het reactieformulier, en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser 
user agent om te helpen spam te detecteren. 

Cookies 

Als u een reactie achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres 
en website in cookies op te slaan. Deze zijn voor uw gemak, zodat u uw gegevens niet 
opnieuw hoeft in te vullen als u nog een opmerking achterlaat. Deze cookies gaan een 
jaar mee. 

Als u onze inlogpagina bezoekt, zullen we een tijdelijke cookie plaatsen om te bepalen of 
uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en 
wordt verwijderd zodra u uw browser sluit. 

Ingesloten inhoud van andere websites 

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. Video's, afbeeldingen, 
artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde 
alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht. 

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde 
partijen insluiten en je interactie met die ingesloten inhoud monitoren, inclusief de 
interactie met de ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die 
website. 
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Hoelang we uw gegevens bewaren 

Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor 
onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we vervolgopmerkingen automatisch kunnen 
herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatierij te houden. 

Welke rechten u heeft over uw gegevens 

Als je een account hebt op deze site of reacties hebt achtergelaten, kun je verzoeken 
om een exportbestand van de persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle 
gegevens die je ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we alle persoonlijke 
gegevens die we over u hebben, verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht 
moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. 

Waar we uw gegevens naartoe sturen 

Bezoekerscommentaar kan worden gecontroleerd door een geautomatiseerde 
spamdetectieservice. 

Contact informatie 

 
Juist Wij! 
 
Marijke Groot Koerkamp 
(06) – 29 73 37 75 
 
Jacqueline Lansink 
(06) – 50 26 01 63 
 
Postadres: 
Gentiaanveld 9 
7006 TB Doetinchem 
 
info@juistwij.nl 


