Privacyverklaring
LubLub is een eenmansbedrijf van mij, Andrea Lubberdink.
Mijn contactgegevens zijn: Andrea Lubberdink
St. Hubertuslaan 134
3972WR Driebergen
Tel: 06 28322166
Email: andrea@lublub.nl
Overige gegevens over LubLub: KvK nummer: 71510052 BTW nummer: NL179351679B01

Voor privacygerelateerde vragen kunt u met mij contact opnemen.

Ik beheer mijn website zelf met een hostingprogramma van One.com
Ik gebruik geen cookies.
Als u contact opneemt met mij bewaar ik uw email met naam en emailadres in het emailprogramma
van one.com en in het programma Mail op mijn vaste computer thuis. Indien u hebt aangegeven
interesse te hebben in de nieuwsbrief dan bewaar ik uw naam en emailadres in mijn lijst met
contactpersonen.
Indien u een bestelling doet via de website, dan bewaar ik uw adresgegevens alleen voor de
verzending van de bestelling en communicatie daarover.
Ik geef uw contactgegevens niet aan derden, behalve natuurlijk als u mij daarom verzoekt of mij
toestemming daarvoor geeft.
Mijn computer thuis is beveiligd met een wachtwoord en met Panda Anti virus pro. Ik verander halfjaarlijks mijn wachtwoord op mijn computer en het wachtwoord op One.com.
Mijn website is beveiligd met SiteLock. Ik heb hierop een abonnement via One.com

Ik heb SSL ingeschakeld. Dit is te zien door het ‘https’ in de adresbalk van de browser. Ik heb
een COMODO CERTIFICATE SUBSCRIBER AGREEMENT. SSL bevordert de veiligheid op
mijn website door het dataverkeer tussen mijn website en de bezoekers te encoderen. Er wordt
gebruik gemaakt van SNI (Server Name Indication), waarmee meerdere websites op eenzelfde IPadres kunnen staan. SNI wordt niet ondersteund in Internet Explorer op Windows XP. Dit betekent, dat
voor bezoekers van deze site die Internet Explorer gebruiken op Windows XP, SSL niet werkt.

Dit is een eerste versie van mijn privacy verklaring. Als u iets mist of hier opmerkingen over hebt hoor
ik het graag.
Andrea Lubberdink

