
Privacybeleid 

 

Wie zijn wij? 
Tinteling Romance is een uitgeverij. Wij geven romantische boeken uit. Je vindt ons online 
(www.tintelingromance.com) en op social media. Tinteling Romance is eigendom van Olga Hoekstra 
en valt onder ‘Olga Hoekstra – Creatief Ondernemer’: KVK-nummer 08164845. Tinteling Romance is 
gevestigd in Enschede. 

Wij vinden het van belang om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en doen er alles aan 
wat in onze macht ligt om je privacy te beschermen. In het privacybeleid vind je welke gegeven wij 
verzamelen en voor onze website gebruiken, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we 
proberen met de gegevens de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren. 

Toepassing 
Dit privacybeleid is enkel van toepassing op alle (online) diensten van Tinteling Romance. Bezoek je 
onze website, dan ga je automatisch akkoord met ons privacybeleid. Zoals gezegd, zullen wij er alles 
aan doen wat in onze macht ligt om je persoonsgegevens te beschermen en hiermee zullen wij dan 
ook vertrouwelijk omgaan. 

Hoe gebruiken we verzamelde gegevens? 
Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, vragen wij je naar bepaalde persoonsgegevens. Deze 
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op 
eigen beveiligde servers van Tinteling Romance of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens 
niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

E-mailcontact 
Als je een e-mail of bericht naar ons toestuurt, kan het zijn dat we deze e-mail om bepaalde redenen 
bewaren. Soms is het relevant dat wij persoonsgegevens van je hebben, om een bepaalde vraag te 
beantwoorden of een dienst optimaal te kunnen uitvoeren; bijvoorbeeld het versturen van een 
(aangevraagd) exemplaar van een van onze boeken / een gewonnen exemplaar van een boek. De 
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Tinteling Romance of die van een 
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover 
wij beschikken. 

Contactformulier 
Als je het contactformulier invult op deze website, vragen we je naar je naam en e-mailadres. Je IP-
adres en je e-mailadres zijn alleen zichtbaar voor de beheerders van deze website en veilig 
opgeslagen op de server van Tinteling Romance of die van een derde partij. Alle partijen zullen 
respectvol met deze persoonsgegevens omgegaan. 

Cookies 
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat 
wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. 
Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om 
de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde 
informatie over het gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers 
van Tinteling Romance of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden 
hoe je de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten 
aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. 

http://www.tintelingromance.com/


Waarom verzamelen wij cookies? 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 
worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren toestemming hebben gevraagd en 
verkregen om de informatie die is verkregen, ook voor andere doeleneinden te mogen gebruiken. 

Informatie delen met derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken 
voor deze website. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel van de betreffende 
applicatie en zullen niet verder verspreid worden.  

Wijzigingen in het beleid 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele 
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 
privacyverklaring. Daarom raden wij je aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle 
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief 
Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden 
van onze nieuwsbrief. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 
Als je je gegevens aan wilt passen of je wilt dat wij je gegevens verwijderen, stuur ons dan een e-
mail. 

Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser ook 
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt 
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op deze websites, niet correct 
functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser. Houd hiermee dus wel rekening. 

Nog vragen? 

We doen ons uiterste best om te zorgen dat dit privacybeleid nog aan de gestelde regels voldoet. 
Heb je vragen over het privacybeleid, stuur ons dan een mailtje.  

 


