COOKIE EN PRIVACYVERKLARING van
SchuldHulpMaatje-Ermelo
Website
Onze website www.shmermelo.nl is puur informatief en je bekijkt deze website
anoniem. Je naam en andere persoonlijke gegevens krijgen wij dus niet te zien.
Op onze website staan links naar websites van onze landelijke organisatie;
SchuldHulpMaatje Nederland en van andere organisaties. Lees voor de zekerheid de
privacyverklaring van de websites die je bezoekt.

Gebruik van cookies
Cookies zijn stukjes informatie die door een website op een lokale computer worden
opgeslagen. Bijvoorbeeld voorkeuren of taalinstellingen. Wij maken op deze website
geen gebruik van cookies waarvoor jouw toestemming vereist is.
Je kan cookies altijd uitschakelen via de instellingen van je eigen browser. Niemand kan
dan nog cookies op je computer plaatsen. Een nadeel kan zijn dat de website dan
minder goed werkt.

Contactformulier
Je kunt het contactformulier invullen om iets aan SchuldHulpMaatje Ermelo te vragen.
We kunnen je alleen helpen als we je kunnen bereiken. Daarom vragen we in het
contactformulier je naam en je emailadres in te vullen. Die gebruiken we om op jouw
vraag te reageren en we verwijderen ze na afhandeling van je vraag.
Bij verder contacten in het kader van informatie of samenwerking en ook wanneer je je
aanmeldt voor meer ondersteuning hebben wij soms extra gegevens van je nodig om je
te kunnen helpen. Daarbij zullen wij uitleggen waarvoor de gegevens gebruikt gaan
worden en vragen wij jou toestemming om die gegevens op te slaan.
We bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is en verwijderen je persoonlijke
gegevens na afloop van de contactperiode of een eventueel ondersteuningstraject.
We geven of verkopen je gegevens niet aan deurwaarders, bewindvoerders, de overheid
of welke andere instantie dan ook.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Je kan je
toestemming om je persoonsgegevens te verwerken intrekken en je kan vragen om je
gegevens te verwijderen.
Als je wilt weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, kan je ons via het
secretariaat daar om vragen. info@smhermelo.nl

Sociale media
SchuldHulpMaatje Nederland gebruikt Facebook, YouTube, LinkedIn en Twitter om
nieuwtjes en tips met je te delen. Je kunt ons op deze platforms volgen en onze
berichten liken of delen, maar dat hoeft niet. Als je sociale media gebruikt, ga je akkoord
met de privacyvoorwaarden van het sociale media platform.
Je krijgt op Facebook en Google soms onze advertenties te zien, op basis van de
gegevens die zij met jouw toestemming hebben verzameld. Jij beheert zelf je privacyinstellingen van jouw account op de sociale media en in Google. SchuldHulpMaatje heeft
geen invloed op die instellingen en krijgt je gegevens ook niet te zien.

Contact
Heb je verdere vragen over privacy? Neem dan contact met ons op.
SchuldHulpMaatje Ermelo, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 58263276
Email: info@shmermelo.nl of Tel: 06 452 552 15

