Privacy
HikingDB.com is een website die de privacy van iedereen respecteert en zeker niet
tot doel heeft om gegevens van personen te verzamelen.
DATAOPSLAG :
Bij het aanmaken van een account op HikingDB.com wordt een minimum aan
gegevens opgeslagen in onze database. We hebben deze gegevens nodig om je
account te kunnen aanmaken om je zo in staat te stellen afgeschermde pagina's te
bezoeken of extra inhoud te downloaden.
Dit betreft een geldig e-mail adres, een gebruikersnaam, een datum van registreren
en een wachtwoord dat geëncrypteerd wordt opgeslagen. Elke andere info is vrij in
te vullen op je eigen profel samen met de vrije keuze voor het wel of niet ontvangen
van een nieuwsbrief.
Wanneer je besluit je account te verwijderen, wordt er geen enkele data opgeslagen
in onze database, buiten de reacties die je hebt gegeven. Deze vooraf verwijderen
zorgt ervoor dat er geen enkele data achterblijft.
DATAVERWERKING :
De gegevens die bewaard worden in de database aangaande je account worden
louter gebruikt om ons in staat te stellen afgeschermde pagina's te creëren en extra
downloads aan te bieden waar niet geregistreerde gebruikers geen toegang tot
hebben.
Ook kunnen we sporadisch een nieuwsbrief sturen naar al onze leden wanneer ze
deze optie geselecteerd hebben op hun profelpagina.
Ten slotte geeft het aantal leden ons een beeld van de interesse in onze website en
kunnen we zo beslissen uit te breiden, te vernieuwen of andere stappen te
ondernemen die we nodig vinden.
We maken ook gebruik van Google Analytics om ons bezoekersaantal bij te houden.
De verwerking van deze gegevens gebeurt door Google en niet door ons. We
raadplegen louter deze informatie.
COOKIES :
We gebruiken op de website bepaalde cookies die ons toe laten te verifëren of een
bepaalde bezoeker al dan niet ingelogd is. Er worden GEEN tracking cookies
gebruikt door ons.
CONTACT :
Er is een contactformulier op de website waarbij u ons voor al uw vragen kan
bereiken.
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