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Privacyverklaring 
 
A. Persoonsgegevens 
 
De Landelijke Stichting ter bevordering van de Staatkundig Gereformeerde beginselen 
(kortweg Landelijke Stichting) verwerkt en beheert persoonsgegevens van u wanneer u: 
 

• zich aangemeld hebt als abonnee op het tijdschrift In het Spoor; 
• een proefnummer hebt aangevraagd van het tijdschrift In het Spoor; 
• als klant in de webwinkel van www.inhetspoor.nl uitgaven besteld hebt; 
• als klant telefonisch of per e-mail  
• zelf het contactformulier hebt ingevuld op www.inhetspoor.nl. 
• zelf het enquêteformulier hebt ingevuld op www.inhetspoor.nl. 

 
Ten hoogste worden de volgende persoonsgegevens van u vastgelegd: 
 

➢ uw initialen en/of voornaam en uw achternaam; 
➢ uw adresgegevens; 
➢ uw telefoonnummer; 
➢ uw e-mailadres; 
➢ uw IP-adres. 

 
Alleen het invullen van het enquêteformulier vormt een uitzondering. Daarbij worden 
behalve het IP-adres ten hoogste van u vastgelegd: uw naam, leeftijd, geslacht en hoogst 
genoten opleiding wanneer u dit zelf ingevuld hebt.  
 

B. Waarom persoonsgegevens nodig? 
 
De Landelijke Stichting verwerkt en legt uw persoonsgegevens vast om: 
 

• In het geval dat u abonnee bent: 
- u het tijdschrift In het Spoor toe te kunnen sturen; 
- u een acceptgiro(brief) voor het betalen van het abonnementsgeld en/of voor 

het overmaken van een gift toe te kunnen sturen; 
- u een herinnering toe te kunnen sturen als betaling van het abonnementsgeld 

uitblijft; 
- u een gratis uitgave toe te kunnen sturen (bijvoorbeeld een zakagenda of 

brochure). 
 

• In het geval dat u klant bent: 
- u de door u bestelde uitgaven toe te kunnen sturen, vergezeld met een nota 

waarop uw naam en adresgegevens vermeld zijn; 
- met u telefonisch of per e-mail contact op te kunnen nemen indien u daarom 

verzoekt of indien uw bestelling onduidelijk blijkt te zijn, uw levering vertraagd 
is of uw betaling achterblijft. 

 
• In het geval dat u het contactformulier op de website ingevuld hebt: 

- met u telefonisch of via e-mail contact op te kunnen nemen om uw vraag of 
vragen te beantwoorden. 

 
• In het geval dat u het enquêteformulier op de website ingevuld hebt: 

- een relevante analyse te kunnen maken ter verbetering van het tijdschrift In het 
Spoor of van andere uitgaven. 

http://www.inhetspoor.nl/
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C. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 
 
De Landelijke Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn of worden verzameld. Uw gegevens 
worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand 
komt. 
 

D. Delen met anderen 
 
De Landelijke Stichting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit 
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. 
 

E. In kaart brengen websitebezoek 
 
Op de website van de Landelijke Stichting, te weten: www.inhetspoor.nl, kunnen 
algemene bezoekgegevens bijgehouden worden, waaronder het IP-adres van uw 
computer en het tijdstip van opvraging, alsook de gegevens die uw browser meestuurt. 
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website. 
De Landelijke Stichting kan deze informatie gebruiken om de werking van deze website 
te verbeteren. Deze gegevens zijn of worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden 
niet aan derden verstrekt. 
 

F. Google Analytics 
 
De Landelijke Stichting maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe 
gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de 
Landelijke Stichting bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie 
wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en 
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van 
Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan: 
“Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om 
rapporten over de Website aan de Landelijke Stichting te kunnen verstrekken en om haar 
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google 
kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Landelijke Stichting 
heeft hier geen invloed op. De Landelijke Stichting heeft Google geen toestemming gegeven 
om via de Landelijke Stichting verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere 
Google-diensten.” 
 

G. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het volgende mailadres: 
inhetspoor@kliksafe.nl. De Landelijke Stichting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier 
weken, op uw verzoek reageren. 
 

H. Beveiligen 
 
De Landelijke Stichting 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 de Landelijke 

http://www.inhetspoor.nl/
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Stichting, te weten: www.inhetspoor.nl, maakt gebruik van een betrouwbaar SSL- 
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u 
desondanks 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 de door de 
Landelijke Stichting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Landelijke 
Stichting op via: inhetspoor@kliksafe.nl. 
 

I. Contactgegevens e.d. 
 
De Landelijke Stichting, eigenaar van de website www.inhetspoor.nl en uitgever van 
onder meer het tijdschrift In het Spoor is als volgt te bereiken: 
 

❖ Postadres: Kraaijenveld 2, 4261 ZB  Wijk en Aalburg 
❖ Vestigingsadres: Kraaijenveld 2, 4261 ZB  Wijk en Aalburg 
❖ Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 41184318 
❖ Telefoon: 0416-693844 
❖ E-mailadres: inhetspoor@kliksafe.nl 

mailto:inhetspoor@kliksafe.nl
http://www.inhetspoor.nl/

