Privacy- & Cookiebeleid
De gegevens die wij verzamelen via onze website zijn:
Cookies om uw ervaring bij het gebruik van de website te verbeteren.
 Analytische cookies om te controleren hoe onze bezoekers de website
gebruiken, en waar onze bezoekers vandaan komen om op deze manier te
bekijken of onze advertenties het gewenste effect hebben.
 Formulier gegevens: mocht u ons contactformulier invullen dan worden
deze ingevulde gegevens naar mij toegestuurd per mail, en opgeslagen in de
website database. Deze gegevens kunnen ieder moment verwijderd worden
en komen niet in aanraking met derden.


Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van
je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie
van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt
cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie
zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.

Wat zijn analytische cookies?
Wij houden via onze website bij hoeveel bezoekers wij gedurende een periode
krijgen, waar deze bezoekers vandaan komen en op welke internetbrowsers
de website het meest bezocht wordt, dit zorgt voor inzicht in ons systeem om
zo ook uw toekomstige website te kunnen verbeteren.
Wij slaan geen IP adressen op of andere extreem gevoelige gegevens.

Ik wil dat mijn persoonsgegevens verwijderd worden van de website
en/of niet opgeslagen worden:
Stuur ons gerust een e-mail, wij zullen al uw gegevens die ooit op/via de
website behandeld zijn verwijderen.

Beveiliging van uw gegevens
Wij werken er hard aan om onze gebruikers te beschermen tegen
ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing,
openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het
bijzonder geldt het volgende:



De gehele website is voorzien van een SSL certificaat, die alle gegevens
codeert.
De website wordt regelmatig updatet waardoor de kans op
veiligheidslekken minimaal is.

Waarom slaan wij uw gegevens op?
Uw gegevens worden opgeslagen om verschillende redenen:




Cookies worden opgeslagen om uw ervaring op onze website te
verbeteren
Analytische cookies worden opgeslagen om de gebruikerservaring van
toekomstige bezoekers te verbeteren
Persoonsgegevens die ingevuld zijn via één van onze formulieren
worden bewaard zodat wij gemakkelijker contact met u op kunnen
nemen. Wilt u dat wij deze verwijderen? Neem dan contact met ons
op

