Verklaring bescherming persoonsgegevens
Bescherming persoonsgegevens
De bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk voor de Internationale Commissie van
de Maas. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en houden ons daarbij aan
de wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens en aan de
onderhavige verklaring.
Onze website kunt u normaal gesproken gebruiken zonder daarbij persoonlijke gegevens te
hoeven invullen. Als er toch persoonlijke gegevens worden gevraagd (bijvoorbeeld naam,
adres of e-mailadres) is dat, indien mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden
niet doorgegeven aan derden als u daar niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht op internet (bijvoorbeeld bij de
communicatie via e-mail) niet per se wordt gecodeerd. Een waterdichte bescherming van
gegevens tegen toegang door derden is hier niet mogelijk.
Server log files
Als u op onze website surft, geeft uw browser vanzelf informatie door, die de Internationale
Commissie van de Maas automatisch opvraagt en opslaat in zogenaamde server log files.
Hierbij gaat het om:
•
•
•
•
•

het IP-adres van de aanvragende computer (*);
het type browser en besturingssysteem van de client;
informatie over de gebruikte serverdienst en de protocolversie;
de naam van het aangevraagde bestand of de aangevraagde pagina evenals de referrer
URL;
datum en tijd, de hoeveelheid verzonden gegevens en statusinformatie.

(*) De webserver slaat alleen het geanonimiseerde IP-adres van de aanvragende client op.
Deze informatie wordt gebruikt voor statistische evaluaties van het bezoek- en klikgedrag op
de website.
Zeven dagen na de toegang wordt de informatie automatisch gewist. De gegevens worden
uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en voor de correcte aansturing van
websitecontent. Er worden geen persoonlijke surfprofielen aangemaakt. De informatie wordt
niet doorgegeven aan derden. De ICBR-website past geen technieken toe om het surfgedrag
van specifieke gebruikers te volgen.
Matomo (voorheen “Piwik”)
Deze website gebruikt de open source webanalysedienst Matomo. Matomo stelt op basis van
verschillende gegevens, die uw browser vanzelf naar onze server stuurt, een anoniem
gebruikersprofiel samen. Deze gegevens worden verzameld voor statistische doeleinden
(bereikmeting) en om onze website te verbeteren. Het IP-adres wordt geanonimiseerd
opgeslagen en kan niet worden getraceerd. De opgeslagen informatie wordt niet doorgegeven
aan derden.

Door middel van een specifieke instelling in uw browser kunt u voorkomen dat gegevens
worden opgeslagen.
Als u er niet mee akkoord gaat dat uw gegevens worden opgeslagen en gebruikt, kunt u de
opslag en het gebruik hier deactiveren. In dit geval wordt er een opt-out cookie in uw browser
geplaatst, die voorkomt dat Matomo gebruiksgegevens opslaat. Als u uw cookies verwijdert,
verdwijnt ook de Matomo opt-out cookie. Bij een volgend bezoek aan onze website moet u
de opt-out dan weer activeren.
[Matomo iframe-code]
Google maps
Op onze pagina “Secretariaat” maken we gebruik van een plug-in van de internetdienst Google maps.
Google maps wordt beheerd door Google Inc., met zetel in de Verenigde Staten, CA 94043, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View. Door op onze website gebruik te maken van Google maps
worden gegevens over het gebruik van de site en uw IP-adres naar een server van Google in de VS
gestuurd en daar ook opgeslagen. Over de precieze inhoud van de doorgestuurde gegevens en het
gebruik ervan door Google zijn we niet op de hoogte. Het bedrijf ontkent in deze context dat het de
gegevens met informatie van andere Google-diensten combineert en persoonlijke gegevens
registreert. Echter, Google kan de informatie doorgeven aan derden. Als u JavaScript in uw browser
deactiveert, voorkomt u dat Google maps wordt uitgevoerd. In dat geval kunt u echter ook geen
kaarten weergeven op onze website. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming
voor de beschreven verzameling en verwerking van informatie door Google Inc. Meer informatie over
de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en de gebruiksvoorwaarden voor Google
maps vindt u hier: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

SSL-codering
Op de website van de Internationale Commissie van de Maas wordt er om veiligheidsredenen
en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, bijvoorbeeld de aanvragen
die u ons als beheerder van de site stuurt, gebruik gemaakt van een SSL-codering. Dat een
verbinding beveiligd is, herkent u aan het feit dat in de adresbalk van de browser “https://” in
plaats van “http://” verschijnt en aan het hangslotsymbool in de browserbalk.
Als de SSL-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet worden
meegelezen door derden.
Recht van toegang, uitwissing, afscherming
U heeft te allen tijde recht op gratis toegang tot de persoonsgegevens die over u zijn
opgeslagen, op informatie omtrent de herkomst en ontvangers van deze gegevens en omtrent
het doel van de gegevensverwerking; ook heeft u recht op rectificatie, afscherming of
uitwissing van deze gegevens. Als u hierover of over het onderwerp persoonsgegevens in het
algemeen vragen heeft, kunt u steeds contact met ons opnemen. Ons adres vindt u in het
colofon.

