Privacyreglement ParkCraft
Dit document heeft betrekking op het volledige systeem van ParkCraft en ParkCraft Online.
Algemene gegevens:
Naam:

ParkCraft

Contact e-mail:

info@parkcraft.nl

Domeinnaam:

https://parkcraft.nl/

Artikel 1 Registratie
Registratie voor ParkCraft Online vereist het vergaren van slechts de noodzakelijke
gegevens. Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen in de database en zullen slechts
voor interne doeleinden gebruikt worden. Enige gegevens ingevuld bij de registratie zullen
nooit openbaar gemaakt worden, noch verspreid worden aan derden, betaald of onbetaald.
Artikel 2 Versleuteling
Voor elke sessie naar parkcraft.nl of online.parkcraft.nl wordt een versleutelde verbinding
gebruikt. Het HTTPS protocol wordt voor elke verbinding gebruikt en de verbinding met de
server is gecodeerd en geverifieerd met AES_128_GCM en gebruikt ECDHE_RSA als
mechanisme voor sleuteluitwisseling. Het certificaat is uitgegeven door Let’s Encrypt
Authority X3.
Artikel 3 Analyse
Het surfgedrag van de gebruiker wordt anoniem, hetzij door speciale id nummers
bijgehouden volgens analyse software. Deze id nummers zijn niet gekoppeld aan
identiteiten van gebruikers en zullen dus volledig anoniem zijn. De gebruikte software ter
analyse van het surfgedrag is Google Analytics en slechts het aantal bezoeken aan welke
pagina wordt door dit systeem geregistreerd. Google Analytics heeft geen toegang tot de
database, dus ook geen toegang tot gebruikersgegevens.
Artikel 4 Advertenties
Gecombineerd met Analytics wordt ook Google AdSense gebruikt binnen de website. Dit is
slechts voor het vertonen van de te vinden advertenties in de zijbalk en onder artikelen.
Deze software registreert anoniem het aantal klikken op advertenties. ParkCraft heeft geen
invloed op welke advertenties getoond worden: dit regelt de software op basis van de
zoekgeschiedenis van een gebruiker. Hierover wordt geen informatie gedeeld met
ParkCraft.
Artikel 5 Afbeeldingen
Geuploade afbeeldingen worden opgeslagen op de servers van Imgur LLC. Hierbij worden
geen persoonsgegevens gebruikt, maar slechts de afbeelding. Deze wordt in volledige
anonimiteit geupload en Imgur LLC heeft geen toegang tot enige gegevens van ParkCraft
Online.

Artikel 6 COPPA (Children Online Privacy Protection Act)
ParkCraft zal in bepaalde gevallen met persoonlijke informatie van kinderen bekend
geraken, maar zal deze nooit verspreiden over het internet, noch verkopen, noch vergeven,
zelfs niet met toestemming van het kind, wanneer deze onder de 13 is. Hiervoor zal te allen
tijde toestemming vanaf de ouders of verzorgers moeten komen.
Om gegevens van je kind te laten verwijderen, neem contact op via info@parkcraft.nl.
ParkCraft is dan verplicht elk spoor van gegevens te verwijderen, zover dat binnen de macht
van ParkCraft ligt.
Artikel 7 Cookies
Voor de analyse en advertentievertoning worden de standaard cookies van Google gebruikt.
Hier heeft ParkCraft geen invloed op, maar de cookies verzamelen geen
gebruikersgegevens, zoals beschreven in desbetreffende artikelen. De cookies binnen
ParkCraft zelf worden gebruikt voor het weergeven van het aantal paginaweergaven en het
ingelogd houden van de gebruiker. De gegevens blijven hierdoor veilig.
Artikel 8 Versie
Bovenstaand document is het privacyreglement van ParkCraft, ParkCraft Online zoals
geschreven en geldend vanaf maart 2017. Vernieuwde versies dienen als hoofd reglement
te vinden zijn; oude versies dienen zich in het archief te bevinden indien een gebruiker een
geschil wil indienen wegens enige vorm van de schending van privacy.
Logboek wijzigingen:
Versie 4 maart 2017 - Correctie van verkeerde naamsvermelding in artikel 6: COPPA.

