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Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door wetswijzigingen of veranderingen in 

onze interne systemen. De meest recente versie vind je altijd op deze pagina. 

Welke gegevens slaan we op en waarom? 

Partners 

Wanneer onze projecten bestaan uit coalities met verschillende partners verzamelen wij alle 

gegevens van de partijen die hierbij aangesloten zijn. 

● De gegevens van partners slaan wij 10 jaar 

Het verbeteren van onze website 

Verder verzamelen we gegevens over jouw activiteiten op onze website om de website te 

kunnen verbeteren, hiervoor gebruiken we Google Analytics (zie ook ‘Cookies’). 

GRONDSLAGEN WAAROP WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

● De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de 

betrokkene; 

● De verwerking vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting; 

● De betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking. Een 

betrokkene heeft altijd het recht om zijn toestemming weer in te trekken. 

DE RECHTEN DIE JE HEBT MET BETREKKING TOT JE PERSOONSGEGEVENS 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft je de volgende privacyrechten: 

● Recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen; je hebt het 

recht de persoonsgegevens te ontvangen die wij van je hebben. 

● Recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. 



● Recht op inzage. Dat is je recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te 

zien. 

● Recht op rectificatie en aanvulling; het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken 

te wijzigen. 

● Het recht op beperking van de verwerking; het recht om minder gegevens te laten 

verwerken. 

● Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het 

recht op een menselijke blik bij besluiten. 

● Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 

Voor meer uitleg over deze rechten verwijzen wij je naar de website van de Rijksoverheid. 

MET WIE DELEN WE JE GEGEVENS? 

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit 

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

HOE WORDEN MIJN GEGEVENS BEVEILIGD? 

We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. 

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op via hallo@vrijheidssoep.nl. 

Contactinformatie 

Vrijheidssoep 

Groenedaal 37a 

3011 SL Rotterdam 

Hallo@vrijheidssoep.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/hoe-versterkt-de-algemene-verordening-gegevensbescherming-avg-mijn-privacyrechten


COOKIES 

De website van vrijheidssoep.nl maakt gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk om jouw 

privacy te waarborgen, én je bezoek aan de website zo goed mogelijk te maken. In deze 

disclaimer lees je wat cookies precies zijn, en hoe en waarom wij deze gebruiken. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op de computer of 

ander toestel worden opgeslagen. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Cookies zijn 

er om het bezoeken van websites gebruiksvriendelijker te maken. 

Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de 

handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login gegevens te bewaren, 

enz. Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – 

adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt. 

Waarvoor worden cookies gebruikt? 

Vrijheidssoep.nl gebruikt cookies om: 

● het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren; 

● te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te 

stellen; 

Welke soorten cookies gebruiken we? 

Vrijheidssoep.nl maakt gebruik van cookies. 

Dit zijn de noodzakelijke cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt en dat 

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt 

om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren aan uw wensen of 

voorkeuren. 

Voor gebruik van functionele of noodzakelijke cookies die geen of slechts beperkte gevolgen 

hebben voor je privacy is geen toestemming vereist. Deze cookies kunnen dan ook niet worden 

uitgeschakeld. 

Google Analytics 



Vrijheidssoep.nl maakt gebruik van Google Analytics om inzage te krijgen hoe bezoekers onze 

website gebruikt. Met deze cookies maken we reportages en optimaliseren we onze website. De 

cookies verzamelen op anonieme wijze hoeveel bezoekers op de site komen, waar ze vandaan 

komen en welke pagina’s zij hebben bezocht. 

Social media cookies van derden 

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk 

maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje of een ‘like’-knop voor Facebook. 

Social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. Wanneer je op onze 

website een social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. De social 

media partij kan jouw IP-adres herkennen op het moment dat je een pagina van onze webwinkel 

wilt delen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee 

verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover 

geven. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen te raadplegen: 

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen? 

Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de 

internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser 

hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je 

cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt. 

 


