Privacybeleid Historici.nl
Historici.nl is een product van Huygens ING en KNHG, maar is redactioneel onafhankelijk en
heeft geen winstoogmerk. Via deze website bieden we informatie aan lezers. Daarbij verwerken
wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden
wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
 duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen
wij in het Register van Verwerkingsactiviteiten;
 het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen;
 passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eisen van eventuele partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens
verwerken;
 uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
 als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan
dat via onderstaande contactgegevens.
Telefoon
E mail
Postadres
Bezoekadres

020 – 2246 815
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17:00 u
historici@huygens.knaw.nl
Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam
Korte Spinhuissteeg 3, Amsterdam

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle door u verstrekte gegevens, dat is namelijk
afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken.
Persoonsgegevens
Wanneer u ons mailt via historici@huygens.knaw.nl of het emailadres van een van onze
redacteuren, verwerken wij:
- uw naam, emailadres en indien genoteerd uw telefoonnummer
- affiliatie, zijnde universiteit of werkgever (indien van toepassing)
Wanneer de email behandeld is, verplaatsen wij deze naar ons archief binnen Outlook. Deze
staat op de beveiligde server van Huygens ING / KNAW.
Wanneer u bij ons solliciteert voor een gesalarieerde positie, werkervaringsplek of stageplaats
gebruiken wij de volgende gegevens maar bewaren die alleen in het geval u een dienstverband,
stage of werkervaringsplek krijgt aangeboden. Deze gegevens worden dan verstrekt aan de
afdeling personeelszaken van Huygens ING:
- Sollicitatiebrief en C.V.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede
afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

-

Aanbieden van relevante content. Op basis van de gegevens uit Google Analytics bepalen
wij trends in interesses, welke als uitgangspunt dienen voor het benaderen van nieuwe
auteurs.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit wettelijk
verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van
fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze
gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Tijdens het gebruik van Historici.nl verzamelen wij enkel functionele (tracking) cookies. Hiertoe
hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Dit betekent dat we de IPadressen geanonimiseerd worden (de laatste drie cijfers van het IP-adres worden niet
opgeslagen). We delen gegevens niet met derden, ook niet voor advertentiedoeleinden.
Daarnaast verzamelen wij social media cookies: wanneer u besluit een van onze artikelen te
delen op social media, en daarvoor de social media-buttons op de pagina gebruikt, u hiermee
gegevens verzendt naar het betreffende medium.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om het risico op misbruik van en
ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is en met een maximum van zeven jaar.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit
verplicht. Ingezonden kopij bewaren wij bij wijze van back-up van de website. Hierbij wordt
alleen de naam van de auteur vermeld.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van
de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de
manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je zestien jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of
wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring op basis van voortschrijdend inzicht wijzigen. Wijzigingen
zullen op onze website worden gepubliceerd.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U kunt contact opnemen met de redactie van Historici.nl via de volgende gegevens:
Telefoon
E mail
Postadres

020 – 2246 815
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17:00 u
historici@huygens.knaw.nl
Postbus 10855, 1001 EW Amsterdam

Bezoekadres

Korte Spinhuissteeg 3, Amsterdam

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, of wijziging, u
adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Maak
op die kopie uw BSN onzichtbaar.
Op uw verzoek verwijderen wij eerder gepubliceerde kopij. Hiermee kunnen wij echter enkel
garanderen dat deze niet meer op Historici.nl vindbaar is. Wij hebben geen invloed op door
derden geplaatste links, en doorgestuurde of gekopieerde blogs.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op
grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 19 maart 2019.

