
Privacyverklaring Huub Koch 
 
Huub Koch is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING? 
 
Huub Koch is sinds 2014 geen ondernemer meer. Zijn gearchiveerde weblogs 
bevatten dus content en reacties van vóór 2017 gepubliceerde postings. Zijn nog wel 
actieve weblogs zijn dus in juridische termen hobbyblogs te noemen. Maar omdat het 
mogelijk is dat ik toch gegevens van jou verzamel, deels geanonimiseerd en deels 
met naam en emailadres ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacy 
verklaring is dus gemaakt om te voldoen aan de Europese Privacywet, oftewel de AVG.  
 
Huub Koch respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die je geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Mocht ik je 
gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan ben ik verplicht daarvoor 
toestemming te vragen. Huub Koch zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. 
 
CONTACTGEGEVENS 
 
Huub Koch is hierbij te noemen de schrijver van genoemde weblogs. Hij is te 
bereiken via huubkoch[at]gmail.com 
 
PERSOONSGEGEVENS DIE VIA MIJN WEBLOGS VERWERKT WORDEN 
 
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je leest en reageert op mijn weblogs. 
 
OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 
 

• Voor- en achternaam 

• E-mailadres 

• IP-adres 



• Locatiegegevens 

• Gegevens over jouw activiteiten op mijn weblogs 

• Lijst met contactgegevens van de bezoeker via een app 

• Internetbrowser en apparaat type 
 

OVERZICHT VAN MIJN GEARCHIVEERDE- EN ACTIEVE WEBLOGS 
 
Weblogs die fungeren als archief en dus niet meer actief zijn sinds 2017. 
 
https://huubkochnl.wordpress.com  
https://zichtbarezaken.wordpress.com  
https://deroltrap.wordpress.com  
https://theweeklyvlog.wordpress.com  
https://delichtendekamer.wordpress.com  
 
Weblogs die nog wel actief zijn, sinds 2018. 
 
https://huubkoch.wordpress.com  
https://begoodandshowit.wordpress.com  
https://familieblomamsterdam.wordpress.com  
https://familiekochrotterdam.wordpress.com  
 
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN 
VERWERKT 
 
Mijn weblogs en/of diensten hebben geen bedoelingen om gegevens te verzamelen 
over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders 
of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om 
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder 
ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat mijn weblogs zonder die 
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem 
dan contact met mij op via mail, dan verwijder ik deze informatie. 
 



MET WELK DOEL EN WELKE GRONDSLAG MIJN WEBLOGS 
PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 
 
Huub Koch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

• Verzenden van een bericht, wanneer er een nieuw artikel wordt gepubliceerd. 

• Dat je een reactie achter kunt laten onder berichten op mijn weblogs. 
 
HOE LANG PERSOONSGEGEVENS BEWAARD WORDEN 
 
Huub Koch bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  
 
Hieronder een overzicht van de verschillende gegevens, waarvoor ze gebruikt 
worden en hoe lang deze bewaard worden. 
 

• E-MAIL WANNEER ER EEN NIEUW BERICHT WORDT GEPUBLICEERD 
 
Je naam en e-mailadres worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om jou 
een e-mail te kunnen sturen om je te informeren dat er een nieuw artikel is 
gepubliceerd en worden bewaard tot uitschrijving. Je kunt je zelf uitschrijven, via de 
link in de e-mail, maar hiervoor kun je ook contact met mij opnemen. 
 

• REACTIES ONDER BERICHTEN 
 
Je naam en e-mailadres worden opgeslagen (en eventueel URL). Deze gegevens 
worden gebruikt om je reactie te publiceren onder berichten op deze website en 
worden bewaard tot jouw verzoek, via e-mail om de reactie te verwijderen. 
Natuurlijk mag je mij ook altijd mailen om je reactie te wijzigen. 
 

• CONTACTGEGEVENS (VIA HET CONTACTFORMULIER OF VIA E-MAIL) 
 
Je naam en e-mailadres worden opgeslagen (en eventueel URL). Deze gegevens 
worden gebruikt om je bericht aan mij via e-mail te kunnen beantwoorden of contact 
met jou op te nemen als dat nodig is. 



 
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
 
WordPress(.com), de feitelijke eigenaar van mijn weblogs verstrekt jouw gegevens 
alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, 
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens 
verwerken in opdracht van mijn weblogs, sluit WordPress een verwerkers-
overeenkomst af om te zorgen voor een goede beveiliging van jouw gegevens. 
WordPress blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt 
WordPress  jouw persoonsgegevens aan andere derden alleen met jouw 
nadrukkelijke toestemming. 
 
COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN 
 
WordPress gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Het zijn: google-
analitics.com, pubmine.com en skinresources.com. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de 
browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies 
door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van 
je browser verwijderen. 
 
Gravatar zorgt voor een afbeelding, naast je naam, als je een account bij Gravatar 
hebt. WordPress.com verzamelt net als Google Analytics gegevens zodat ik kan zien 
uit welk land een lezer komt en hoeveel lezers er zijn. Gravatar en WordPress.com 
zijn beiden onderdeel van Automattic. Lees hier hun privacy beleid: 
https://automattic.com/privacy/  
 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) 
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door WordPress. Je hebt het recht om bij mij een verzoek in 
te indienen om je persoonsgegevens die zijn opgeslagen in een computerbestand 



naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt hiervoor een 
verzoek via e-mail sturen naar huubkoch[at]gmail.com. 
 
Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij 
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons  
 
HOE PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD WORDEN 
 
Huub Koch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat 
jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, 
neem dan contact op met mij via huubkoch[at]gmail.com. 
 
HUUB KOCH HEEFT DE VOLGENDE MAATREGELEN GENOMEN OM JOUW 
PERSOONSGEGEVENS TE BEVEILIGEN: 
 

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

• Er zit beveiliging op mijn weblogs om deze weblogs te beschermen tegen 
verdachte inlog-pogingen en spam. 

• Er wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van bezoekers en gebruikers 
van genoemde weblogs. 

 
Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, stuur 
gerust een mail naar: huubkoch[at]gmail.com  
 
 


