Wie zijn we
Ons website-adres is: h0ps://brein.support
De site is opgezet voor de crowfund ac4e Hersen uit de cel. Hierbij wordt op verschillende manieren
geld ingezameld om een medische behandeling in Utah te bekos4gen voor Pauline Jongmans
Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Veilingen en ac4es
Ten behoeve van onze ac4e, waaronder veilingen is het noodzakelijk om te registreren en een
account met wachtwoord aan te maken. Dit doen wij zodat we weten wie de uiteindelijke winnaar
is en hoe we die kunnen benaderen. De biedings historie is voor bezoekers van de site zichtbaar
inclusief de opgegeven naam en het geboden bedrag met daarbij de datum.
Gebruikers kiezen er zelf voor welke naam en emailadres er wordt opgegeven. Zij ontvangen een
email ter beves4ging van het mailadres en om hun account deﬁni4ef aan te maken. De mail
adressen worden uitsluiten gebruik voor mails ter beves4ging van een bod, overbieding en om de
hoogste bieder te berichten.
Het opgegeven mailadres is alleen voor de administrator van de site zichtbaar. Dit account is
afgeschermd met een wachtwoord en gebruik van de plugin WP Hidelogin wat de standaard inlog
URL aanpast voor extra beveiliging.
Blog reac4es
Daarnaast is het ook voor het reageren op de blogs noodzakelijk om te registreren en in te loggen.
Dit doen wij om ongewenste content, spam en robot gegenereerde reac4es te voorkomen. Hierbij
wordt een zelf gekozen naam en een geldend mailadres gevraagd en opgeslagen als gebruiker van
de site.
Gebruikers kiezen er zelf voor welke naam en emailadres er wordt opgegeven. Zij ontvangen een
email ter beves4ging van het mailadres en om hun account deﬁni4ef aan te maken. De mail
adressen worden uitsluiten gebruik voor mails ter beantwoording van vragen. Op onze blog’s
maken wij gebruik van WPBruiser ter voorkoming van spam. Als bezoekers reac4es achterlaten op
de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reac4eformulier, het IP-adres van de bezoeker
en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.
Het opgegeven mailadres is alleen voor de administrator van de site zichtbaar. Dit account is
afgeschermd met een wachtwoord en gebruik van de plugin WP Hidelogin wat de standaard inlog
URL aanpast voor extra beveiliging.
Dus: Als bezoekers reac4es achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het
reac4eformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te
detecteren.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash
genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De
privacybeleidspagina kun je hier vinden: hUps://automaWc.com/privacy/. Nadat je reac4e is
goedgekeurd, is je proﬁelfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reac4e.
WPBruiser
WPBruiser is een plugin die wij gebruiken ter voorkoming van spam, reac4e spam, registra4e spam,
valse registra4es en brute force aUacks. Deze site kan informa4e verzamelen die al in het publiek
domein beschikbaar is die toegeschreven is aan het ip adres van de computer of het apparaat

waarmee de site bezocht wordt. Deze informa4e komt van WPBruiser. Zij zullen echter de ip adres
gegevens niet gebruiken ter iden4ﬁca4e van een persoon op welke manier dan ook. WPBruiser
gebruikt geen cookies. WPBruiser wordt gebruikt om de website en jou gegevens te beschermen
zodat geen kwaadaardige ip adressen toegang kunnen krijgen.
DeHeeg.nl
Omwille van de sta4s4eken wordt door onze provider en hoost DeHeeg.nl bepaalde, niet op de
persoon te herleiden data verzameld. Het gaat daarbij om de host(naam) en het land van de
bezoekers. De privacy verklaring van DeHeeg kan je hier lezen hUps://deheeg.nl/privacyverklaring.
Why donate
Wij maken voor de doneer knop gebruik van WhyDonate.nl. Transac4es via de doneerknop
gebeuren op hun plaYorm. Hiervan worden door ons geen enkele persoonsgegevens opgeslagen.
Voor de privacy verklaring van Whydonate kun je kijken op hUps://www.whydonate.nl/privacy-encookies/
Rechstreekse dona4es
Om zo transparant mogelijk te zijn bieden wij de mogelijkheid om rechtstreeks over te boeken en zo
de kosten van het donderplaYorm te omzeilen. Dit betekend echter dat wij bij elke overboeking
beschikken over de naam, het IBAN nummer en de BIC. Deze staan opgeslagen in een
administra4elijst bij ons opgeslagen in de cloud, beschermd met een sterk wachtwoord. In deze lijst
staan uitsluitend de naam en het gedoneerde bedrag dus géén rekeningnummers. Uiteraard zijn de
transac4e gegevens ook bij ABNAMRO bekend.
Contact formulier
Wij hebben op de site een contact formulier zodat je ons kunt benaderen met vragen of
opmerkingen. Dit formulier is van het thema Divi gemaakt door Elegant themes. We vragen je
naam, e-mailadres en je boodschap. Deze gegevens worden per mail naar ons verzonden. Wij
hebben deze gegevens nodig zodat we je kunnen antwoorden. We bewaren de gegevens tot het
moment dat we de site verwijderen. Zodra de site geen toegevoegde waarde meer hee] voor de
ac4e ‘hersens uit de cel’ en de site www.brein.support zullen we alle gegevens verwijderen.
Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en a_eeldingen naar de site upload, moet je voorkomen
dat je a_eeldingen uploadt met daarin EXIF GPS loca4e gegevens. Bezoekers van de website
kunnen de a_eeldingen van de website downloaden en de loca4egegevens inzien.
Cookies
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een 4jdelijke cookie op om te
bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en
wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informa4e en
schermweergave op4es. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave op4es 1
jaar. Als je "Herinner mij" selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw
account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser
opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en hee] enkel het post ID van het ar4kel wat
je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.
Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevaUen (bijvoorbeeld video's,
a_eeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde
alsof de bezoeker deze andere website hee] bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde par4jen
insluiten en je interac4e met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interac4e met
ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Wil je meer weten,
bezoek de privacyverklaringen van deze derden sites. Dit valt buiten onze controle en invloed.
Met wie we jouw data delen
We hebben een poging gedaan zoveel mogelijk per onderdeel te benoemen welke plugins we
gebruiken en waar je data eventueel opgeslagen wordt. Naast de bovenstaande opsomming
gebruiken we Updra]Plus en Dropbox voor het maken van back-ups. De Dropbox is beveiligd met
een sterk wachtwoord wat slecht in het bezit is van 1 persoon. Deze plugin en Dropbox worden
enkel gebruikt voor back-up om in geval van calamiteit een oudere versie van de site terug te
kunnen plaatsen. Het privacybeleid van Dropbox kun je hier lezen hUps://www.dropbox.com/
privacy.
Hoe lang we jouw data bewaren
In principe: We bewaren de gegevens tot het moment dat we de site verwijderen. Zodra de site
geen toegevoegde waarde meer hee] voor de ac4e ‘hersens uit de cel’ en de site
www.brein.support zullen we alle gegevens verwijderen.
Verder: Wanneer je een reac4e achterlaat dan wordt die reac4e en de metadata van die reac4e
voor al4jd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreac4es automa4sch herkennen en
goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook
persoonlijke informa4e in hun gebruikersproﬁel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informa4e
bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden).
Website beheerders kunnen deze informa4e ook bekijken en wijzigen.
Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reac4es achter gelaten, kan je verzoeken om een
exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons
opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben
verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met
administra4eve, weUelijke of beveiligings doeleinden.
Waar we jouw data naartoe sturen
Wij maken gebruik van DeHeeg.nl, een Nederlandse par4j die onder de Europese wetgeving valt.
Voor Dropbox is hierboven reeds verwezen naar hun privacy verklaring.
Reac4es van bezoekers kunnen door een geautoma4seerde spamdetec4e service geleid worden.
Wij gebruiken hiervoor WPBruiser. Hierboven nader beschreven.
Contac4nforma4e
Indien er vragen of verzoeken zijn m.b.t. de privacyverklaring of opgeslagen gegevens kunt u een
email sturen naar plien@brein.support
Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben
Indien bij ons bekend wordt dat er sprake is van een datalek zullen wij de betrokkenen waarvan wij
de gegevens hebben opgeslagen hiervan op de hoogte stellen. Dit doen wij in eerste instan4e via de
mail. Indien dit niet afdoende blijkt zullen wij een bericht op de Website plaatsen.

Onze Website is beveiligd met een SSL cer=ﬁcaat waardoor wij onderstaande cer=ﬁcering mogen
voeren.

