Privacyverklaring
Trikker neemt jouw privacy heel serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken
en gebruiken. We doen niet aan advertenties, dus we hoeven geen data te verzamelen om
advertenties te kunnen verkopen.
Om Trikker te kunnen gebruiken heb je alleen een werkend mailadres en internet nodig. Natuurlijk
vinden we het wel fijn als wij (en dan ook echt alleen wij) iets meer van je mogen weten, in de
hoop dat we daarmee Trikker steeds beter voor je kunnen maken.
Onze bestuurders - Eveline, Marcel en Anke - wonen nu bijvoorbeeld in Oost Gelre maar komen
oorspronkelijk uit heel verschillende windstreken. Ze hebben alle drie hun eigen dromen, dus willen
we - bij wijze van - graag informatie aan hen aanbieden, die daarbij hoort. En zo zijn er allerlei
mogelijkheden om Trikker beter op jou af te stemmen op basis van je informatie. Maar dat doen
we natuurlijk alleen als je dat oké vindt.
De meeste bedrijven hebben privacy-verklaringen van honderd A4’tjes in taal die geen normaal
mens begrijpt. Dat vinden wij belachelijk. Daarom hebben we naar voorbeelden in zoveel mogelijk
normale-mensen-taal gekeken. Want we houden ook niet van het wiel opnieuw uitvinden.
Om te beginnen: om jouw privacy te waarborgen, handelt Trikker natuurlijk altijd in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De wijze waarop Trikker gebruik
maakt van persoonsgegevens wordt gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.
De Fair Use voorwaarden van Trikker vind je hier.
1. Wat is TRIKKER?
Trikker is een online platform van Trikker B.V, kantoorhoudende in het prachtige Oost Gelre, en zit
nog lekker te flexen tussen verschillende locaties. Als je ons echt helemaal wil doorlichten: ons KvK
nummer is 66362392.
Met Trikker kun je door (digitale) regionale publicatie bladeren en die je boeiend vindt kopen en de
teasers ervan delen. We bieden ook andere diensten en producten aan, die aan de publicaties zijn
verbonden (qua inhoud, niet in vorm van verplichte winkelnering).
2. Welke informatie verzamelt en verwerkt Trikker?
Echt niet meer, dan met alle geweld en voor een goede werking nodig is!
Account (na beta)
Om Trikker te kunnen gebruiken moet je een account aanmaken. Het opgeven van je adres, een
profielfoto en eventuele interesses die je hebt is optioneel.
Je kunt – straks… na beta - ook een account aanmaken door in te loggen met je bestaande
Facebook/LinkedIn-account. Hiermee geef je Trikker toegang tot je voor- en achternaam, emailadres, gebruikersnaam, geslacht, en leeftijd.
Interessante publicaties en je vrienden
Trikker slaat – straks - op welke publicaties je via Trikker hebt gelezen (zodat je alles terug kunt
vinden in je persoonlijke archief) en/of wat je hebt gedeeld, en welke onderwerpen en auteurs je
volgt. [je cookie-kruimelspoor….] Zo kan Trikker artikelen laten zien die worden aangeraden door
je vrienden, bekende en onbekende Achterhoekers en anderen. De door jou gedeelde publicaties
worden [op termijn, ooit] weergegeven in de jouw leeslijn.
Koppeling aan Social Media
Je kunt artikelen ook delen via Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram. Op het gebruik van deze
media zijn hun regels van toepassing.
Automatisch gegenereerde informatie
Om Trikker fatsoenlijk te kunnen laten werken (bijvoorbeeld zodat je niet steeds opnieuw hoeft in
te loggen) heeft Trikker bepaalde informatie nodig.
Deze informatie bestaat uit je IP-adres (de nummers van je apparaten die het mogelijk maken
jouw apparaat te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee
te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, de pagina’s die je op Trikker bezoekt.
3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Trikker ze?
Door jouw gebruik van Trikker kunnen cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan
toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een
server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de
informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Trikker
kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
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Vooropgesteld: Trikker werkt vrij goed als je geen cookies accepteert, hoewel je vaker opnieuw
moet inloggen. Of je cookies wilt weigeren moet je natuurlijk lekker zelf weten. Als je ze accepteert
kunnen we Trikker wat gebruiksvriendelijker maken.
Cookies van Trikker
Bij het gebruik van Trikker worden eigen cookies van Trikker geplaatst. Bij het plaatsen en uitlezen
van deze zogenaamde first party cookies zijn geen derde partijen betrokken. Alleen Trikker heeft
toegang tot die cookies. Trikker plaatst in de eerste plaats technische cookies die noodzakelijk zijn
om je automatisch in te laten loggen. Daarnaast maakt Trikker gebruik van zogenaamde sessiecookies. De informatie die in deze cookies wordt opgeslagen bevat geen naam- of adresgegevens
of andere persoonlijke gegevens en de cookies worden verwijderd zodra je je gebruik van Trikker
beëindigt. Trikker kan met behulp van deze gegevens de website aanpassen aan jouw behoeftes.
Trikker plaatst verder permanente cookies, bijvoorbeeld om de door jou opgegeven voorkeuren te
kunnen onthouden. Tot slot maakt Trikker gebruik van tracking cookies, om bij te houden welke
artikelen je leest en om jou gericht interessante artikelen te kunnen laten zien.
Social plug-ins
Via Trikker wordt verder toegang geboden tot Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Met
behulp van deze zogenaamde social plug-in kun je artikelen op Trikker met anderen delen. Via de
social plug-in worden door derde partijen cookies op je computer geplaatst. Dit kunnen cookies zijn
die zijn bedoeld om je gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies
worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een
profiel van je surfgedrag op te bouwen. Hier heeft Trikker geen invloed op en maakt er zelf ook
geen gebruik van.
Verwijderen cookies
Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek aan Trikker geen cookies
ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van Trikker
gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Trikker. Om meer over deze
functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je
browser raadplegen.
4. Voor welke doeleinden zal TRIKKER informatie over jou gebruiken?
Hiervoor:
• Om jouw gebruik van Trikker mogelijk te maken;
• Om publicaties aan te bevelen op basis van jouw leesgedrag en interesses;
• Om aan jou aanbiedingen te doen over abonnementen op thema’s of journalisten die interessant
voor jou kunnen zijn;
• Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
• Om Trikker te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
• Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie
over jou, ALLEEN indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of
regelgeving;
Trikker gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor
beveiliging en verbetering van Trikker. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor
zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen
persoonsgegevens).
Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal Trikker jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen
verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).
Trikker kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden als je daar zelf toestemming voor hebt
gegeven met betrekking tot een bepaalde derde (bijvoorbeeld als je via Trikker een abonnement
afsluit op een onderwerp of een ticket voor een evenement koopt) en/of voor zover deze gegevens
niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).
Ten slotte kan Trikker jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van weten/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in
het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. Zover mogelijk zullen
we je hierover informeren.
5. Op welke wijze beschermt Trikker jouw persoonlijke informatie?
Trikker zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)
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gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
6. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens
Wil je zelf meer weten over jezelf? Dat kan. Soms.
Inzien
Als je wilt weten welke gegevens Trikker over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen,
dan kun je contact met ons opnemen via meerspringlevend@trikker.nl. Trikker zal de gevraagde
informatie binnen 4 weken aan je doen toekomen (maar meestal sneller hoor).
Verwijderen van gegevens
Je kunt je account opheffen door een e-mail te sturen naar minderspringlevend@trikker.nl. Als je
account is opgeheven, zal Trikker al jouw persoonlijke informatie ontlinken. Bij alles, dus ook je
gedeelde artikelen en het commentaar dat je daarbij had. Bepaalde informatie (zo als betalingen)
zijn we verplicht een bepaalde periode te archiveren. Maar daar hoeft je naam niet meer bij te
staan. Zo gauw die termijnen overschreden zijn zullen we alles compleet verwijderen.
7. Doorgifte naar landen buiten de EU
We hebben onze servers in Europa neergezet, ondanks dat Amerika goedkoper zou zijn. Om
technische en operationele redenen kan het toch nodig zijn dat jouw (persoons-)gegevens worden
doorgegeven (naar servers van) aan Trikker gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of
andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming
mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stem je, voor zover
nodig, er mee in dat jouw (persoons-)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten
Europa worden doorgegeven mits dat noodzakelijk is.
8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de
website van Trikker (www.trikker.nl). Mocht je nog vragen hebben over deze Privacy Statement
dan kun je via meerspringlevend@trikker.nl contact met ons opnemen.
•••
react-text: 15 Ja, Trikker mag mijn leesgedrag analyseren om mij artikelen te laten zien die nog
beter passen bij m’n interesses. /react-text
react-text: 19 Nee, Trikker hoeft mijn leesgedrag etc. niet te analyseren. Dat is volgende week
toch weer anders.
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