
Privacyverklaring Unravelations
Voor het laatst geüpdatet op 13 juni 2021

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke 
gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe
we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid 
is van toepassing op de diensten van Unravelations. U dient zich ervan bewust te zijn dat 
Unravelations niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door
gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Unravelations 
respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Ons gebruik van verzamelde gegevens

1.1 Gebruik van onze diensten
Wanneer u als lezer een reactie plaatst op het blog, zijn hiervoor enkel een e-mailadres en een 
schermnaam nodig. Uw e-mailadres is echter niet zichtbaar voor andere lezers, enkel voor de 
beheerder van Unravelations. Uw publieke schermnaam of alias is echter wel zichtbaar voor 
anderen. Het is dan ook ons advies om een alias te gebruiken, als u niet wenst uw persoonlijke naam
te delen met de rest van de wereld. De persoonlijke gegevens die bij Unravelations bekend zijn 
worden enkel gebruikt om deze dienst (het plaatsen van een reactie) uit te kunnen voeren. De 
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Weebly ingeval u een reactie plaatst. 
Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij 
beschikken.

1.2 Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 
bewaren. Zij worden bewaard op de beveiligde servers van Weebly, of ingeval u een e-mail stuurt 
worden deze bewaard op de beveiligde servers van Strato. Zie voor het privacybeleid van Strato dit 
document. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover 
wij beschikken.

1.3 Cookies
Unravelations verzamelt geen cookies. Weebly daarentegen wél. Zie daarvoor hun eigen 
privacybeleid. Bij het accepteren van deze cookies gaat u tevens akkoord met het gebruik van deze 
gegevens door Google Analytics. Voor informatie omtrent de verwerking van die gegevens willen 
we u wijzen op hun eigen   voorwaarden   voor gegevensverwerking met betrekking tot Google Ads, 
dat het oudere Amendement Gegevensverwerking b.t. Google Analytics vervangt.

https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=nl
https://www.strato.nl/privacybeleid/
https://www.strato.nl/privacybeleid/
https://www.weebly.com/nl/privacy
https://www.weebly.com/nl/privacy
https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=nl


1.4 Toestemming
Weest u ervan bewust dat u met het plaatsen van een reactie of het versturen van een e-mail 
automatisch instemt met het versturen van uw e-mailadres en publieke schermnaam naar de 
beveiligde servers van Weebly. Voor gebruik of doorverkoop van uw gegevens is Unravelations niet
gerechtigd en zal dat derhalve dan ook niet doen.

1.5 Intrekken toestemming
Volgens de richtlijnen van de AVG bent u als reagerende lezer gerechtigd om op elk moment uw 
toestemming tot verstrekking van uw persoonsgegevens in te trekken. In dat geval zal uw reactie 
tezamen met uw e-mailadres  en schermnaam worden verwijderd.

1.6 Verantwoordelijkheid
Wij wijzen u op uw eigen verantwoordelijkheid indien u besluit uw eigen naam te gebruiken of in 
uw reactie andere persoonlijke gegevens te verstrekken. Unravelations is in dat geval niet 
verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik daarvan. Voor wat betreft de verantwoordelijkheden van 
Weebly of Strato, wil ik u graag verwijzen naar hun eigen privacybeleid.

1.7 Minderjarigheid
Met het plaatsen van een reactie op het blog van Unravelations geeft u aan dat u minimaal 16 jaar of
ouder bent, of indien u deze leeftijd nog niet bereikt hebt, toestemming hebt ontvangen van uw 
ouder, verzorger of voogd om over te gaan tot het verstrekken van de benodigde gegevens. 

De AVG beschermt echter de reagerende lezer die jonger is dan 16 jaar. Ook Unravelations 
respecteert dit. Indien aannemelijk gemaakt kan worden dat ondanks onze genomen maatregelen 
toch een reactie is gedaan door een persoon die jonger is dan 16 jaar, en u deze transactie ongedaan 
wilt maken, kan Unravelations u daarin tegemoet komen.

2. Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

3. Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. 

4. Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 



Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

5. Keuzes voor persoonsgegevens
Unravelations biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van 
alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt voor zover onze invloed reikt. Wat 
betreft het inzien, veranderen of verwijderen van de informatie die reeds is gedeeld met de bij 
paragraaf 1.2 en 1.3 genoemde organisaties, is onze invloed echter beperkt. Unravelations ziet het 
daarom als uw eigen verantwoordelijkheid om de genoemde partijen te benaderen voor een 
dergelijk verzoek.

5.1 Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Op Unravelations is het nog niet mogelijk u aan te melden voor een nieuwsbrief. Derhalve is deze 
paragraaf niet van toepassing.

5.2 Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met 
ons op nemen. Neem hierbij wel onze beperkte invloed in acht, zoals eerder beschreven in deze 
paragraaf. Zie hiervoor onze contactgegevens onderaan dit document.

5.3 Cookies uitzetten
Deze paragraaf is voor Unravelations niet van toepassing. U kunt zelf eventuele cookies aan of 
uitzetten, en het beheer daarvan ligt geheel in de handen van Weebly.

6. Soort gegevens die bewaard worden
Unravelations verzamelt slechts de gegevens die u aan hen verstrekt. Het enige noodzakelijke voor 
het plaatsen van een reactie is een geldig e-mailadres. Deze gegevens staan op de beveiligde servers
van de bij paragraaf 1.2 beschreven relevante partijen. Het betreft hier de zogenaamde gewone 
persoonsgegevens, waartoe Unravelations volgens de richtlijnen van de AVG gemachtigd is om 
deze te verzamelen. De grondslag hiervoor is uw toestemming en daarnaast de noodzakelijkheid om
tot een succesvolle plaatsing van een reactie te kunnen komen. U vindt deze grondslag op de 
website van de autoriteit persoonsgegevens. Unravelations is echter niet gemachtigd om deze 
gegevens te gebruiken of doorverkopen en zal dat derhalve dan ook niet doen.

6.1 Bijzondere persoonsgegevens
Unravelations heeft niet het recht zogenaamde bijzondere persoonsgegevens van u te vragen en zal 
dat derhalve niet doen. Denk bij zulke gegevens bijvoorbeeld aan religie, seksuele geaardheid of 
politieke voorkeur.



6.2 Strafrechtelijke persoonsgegevens
Unravelations is niet gemachtigd uw strafrechtelijke persoonsgegevens te verzamelen, en zal dat
derhalve niet doen.

7. AVG-vereisten
Unravelations heeft met deze privacyverklaring afgestemd op de voorwaarden van de AVG, die per 
25 mei 2018 van kracht is, zoals beschreven in de voorwaarden van de Autoriteit Persoonsgegevens,
in te zien op de website hulpbijprivacy.nl.

7.1 Register verwerkingsactiviteiten
Unravelations is conform de richtlijnen van de AVG niet verplicht om een register voor 
verwerkingsactiviteiten bij te houden.

7.2 Data Protection Impact Assessment
Unravelations hoeft conform de richtlijnen van de AVG géén Data Protection Impact Assessment te 
laten uitvoeren, aangezien haar activiteiten hiervoor te beperkt zijn.

7.3 Functionaris gegevensbescherming
Unravelations heeft conform de richtlijnen van de AVG géén functionaris gegevensbescherming 
nodig, aangezien haar activiteiten hiervoor te beperkt zijn.

7.4 Privacy by default
Unravelations heeft haar blog ingericht conform de richtlijnen van privacy by default. Onze data is 
geminimaliseerd, de bewaartermijn is standaard voor uw reactie en we verzamelen slechts de 
noodzakelijke gegevens hiertoe, na uw toestemming. De noodzakelijke gegevens zijn “Naam“ en 
“E-mail”. De gegevens die optioneel zijn, zijn “Website” en natuurlijk de mogelijkheid tot het 
plaatsen van aanvullende persoonlijke gegevens in de reactie zelf. Met het invullen van deze 
gegevens beschouwt Unravelations deze als rechtmatig verkregen. 

Er gebeurt verder niets met deze informatie door Unravelations. Ook is de toegang tot uw niet-
publieke gegevens (uw e-mailadres) beperkt tot de in paragraaf 1.2 genoemde bedrijven, die deze 
ook slechts voor de daar genoemde doeleinden mogen gebruiken. Let er wel op dat uw publiek 
gedeelde persoonlijke informatie door anderen op het internet gelezen en derhalve misbruikt kan 
worden.

7.5 Verwerkersovereenkomst
Met alle bij paragraaf 1.2 en 1.3 genoemde bedrijven zijn speciale verwerkersovereenkomsten 
gesloten.



8. Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Niko
Administrator Unravelations
E-mailadres: admin@unravelations.com


