Privacy statement Alkmaar Pride
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Stichting Alkmaar Pride (hierna: Alkmaar
Pride) de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In dit
privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.
Dit statement wordt regelmatig ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer
u onze website bezoekt.

Contactgegevens

Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u contact met ons opnemen via info@alkmaarpride.nl.
U ontvangt binnen drie werkdagen een reactie op uw bericht.

Cookies

Alkmaar Pride registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om
bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan
Alkmaar Pride de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden
cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het
geanonimiseerde gebruik van onze website.
Naam cookie
SID
SIDCC
NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID
_ga
_gat
_gid

Gebruik
Functionele gebruikersinstellingen
Cookie ter bescherming van
gebruikersdata tegen
ongeautoriseerde toegang.
Cookie dat inzichtelijk maakt welke
door Google Adwords ingezette
media effectief is.
Geanonimiseerde statistieken
Geanonimiseerde statistieken
Geanonimiseerde statistieken

Levensduur
Sessie duur
3 maanden
Max. 1 jaar na sessie
2 jaar
24 uur
24 uur

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor
commerciële doeleinden.

Inschrijving voor botenparade

Alkmaar Pride biedt de mogelijkheid om in te schrijven voor de botenparade. Hiermee geeft u toestemming om de
verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Alkmaar Pride uw aanmelding juist en tijdig verwerken. Voor
aanmelding wordt gebruik gemaakt van formulieren waarbij wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze
persoonsgegevens worden opgeslagen in ons WordPress CMS en worden gemaild naar de personen die de
gegevens moet verwerken.
De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de personen waarvoor de gegevens
relevant zijn. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor
beheerdoeleinden. Alle vrijwilligers van Alkmaar Pride gebruiken authenticatie om in te loggen door middel van
gebruikersnaam en wachtwoord.
De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging en verwerking van een inschrijving voor de grachtenparade.
Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer
context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

Voor formulieren op pagina's binnen www.alkmaapride.nl die worden ingestuurd geldt dat deze
worden opgeslagen door WordPress CMS. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt
niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd
over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
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