Privacy- & Cookiereglement
DIT MAG U ALTIJD VAN ONS VERWACHTEN
-

U bent zelf eigenaar van uw persoonsgegevens. Het is uw data, dus u bepaalt. Uw data
verkopen wij nooit.
U bepaalt zelf in welke mate we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken of vrijgeven.
Vrijgeven doen we alleen met uw expliciete opdracht, tenzij we het wettelijk verplicht zijn.
Wij beheren uw persoonsgegevens altijd met dezelfde zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.

MVIE EN UW PRIVACY
U kunt erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. We vinden het
belangrijk dat het duidelijk is hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Hoe we hier precies mee
omgaan, leest u in dit Privacy- & Cookiereglement.
WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn tot u als persoon. Denk
bijvoorbeeld aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Alles wat met
die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. Denk aan het verzamelen,
bewaren, raadplegen en het verwijderen van persoonsgegevens.
COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHIEKEN
Als u een onze website bezoekt, plaatsen we cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon.
Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere niet. Die kunt u dan ook accepteren of weigeren.
Hieronder ziet u hoe dat werkt. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webpaginaserver
op uw computer wordt geplaatst. Cookies worden alleen aan u toegewezen en kunnen alleen
worden gelezen door servers voor webpagina’s in het domein dat de cookie op uw computer heeft
geplaatst.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen naar uw computer
te brengen. Sommige cookies zijn nodig om een website goed te laten functioneren, in te kunnen
loggen of om onze formulieren goed te laten werken. Met andere cookies kunnen we een website
analyseren, relevante informatie tonen, of gerichte advertenties plaatsen op andere websites. Een
overzicht van alle cookies die wij gebruiken en waarvoor, vind u op onze website. Als u voor de
eerste keer onze website bezoekt en elke keer daarna als u de cookies verwijderd hebt, vragen wij u
om cookies te accepteren.
SOORTEN COOKIES EN FUNCTIE
We gebruiken verschillende soorten cookies die allemaal een andere functie hebben:
functionele cookies;
-

cookies voor webstatistieken, om bezoeken en kliks te meten;
cookies voor persoonlijke berichten;
cookies voor social media en advertenties. Die noemen we hierna ‘tracking cookies’.

Voor sommige cookies hebben we uw toestemming nodig. Die vragen we door middel van een popup venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan onze website. Ook kunt u cookies uit uw
browser verwijderen of de instellingen van uw browser aanpassen naar uw persoonlijke
voorkeuren. Voor andere cookies is geen toestemming nodig. Geeft u geen toestemming om cookies
te plaatsen? Dan plaatsen we alleen cookies die we zonder uw toestemming van de wet mogen
gebruiken. U kunt de website dan wel blijven gebruiken, maar niet goed gebruik maken van de extra
mogelijkheden van onze website.
Hoe lang een cookie op uw computer blijft staan, hangt af van het soort cookie. Wij gebruiken
tijdelijke cookies en cookies die langer op uw computer blijven staan. Een tijdelijke cookie wordt
automatisch verwijderd als u de webbrowser afsluit.
We gebruiken cookies in combinatie met kleine stukjes code, zoals pixeltags, webbeacons en GIFbestanden. Daarmee kunnen we onder andere onze online advertenties beheren en controleren.
Met deze bestanden kunnen we informatie verzamelen over reclame en websitegebruik. We
verzamelen onder andere informatie over reacties op advertenties, bekeken pagina’s,
promotieweergaven en gedane aankopen. Met dit soort pixeltags kunnen we cookies van derden
herkennen. Zo zien we via welke advertentie of link u naar onze site bent gekomen. Dat helpt ons
om te beoordelen hoe doeltreffend deze advertenties en links zijn.
EXTERNE LINKS
Onze website bevat links naar websites van anderen. Dit Privacy- & Cookiereglement geldt niet voor
deze externe websites. We proberen externe links altijd actueel te houden en naar de juiste
websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en
de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. We adviseren u altijd na te
lezen op welke manier deze externe websites met uw persoonsgegevens omgaan.
WIJZIGING VAN HET PRIVACY- & COOKIEREGLEMENT
We kunnen dit Privacy- & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons
beleid wijzigt. We raden u daarom aan ons Privacy- & Cookiereglement regelmatig opnieuw te
bekijken. Onderaan onze website vind u een link naar de nieuwste versie van ons Privacy- en
Cookiereglement.
VRAGEN & INLICHTINGEN?
Heeft u vragen over dit Privacy- & Cookiereglement of wilt u meer informatie over hoe we uw
persoonsgegevens verwerken? Bel dan met 088 - 5333 111 of stuur ons een email.
Ook voor klachten kunt u ons op deze manier bereiken. U heeft ook altijd het recht om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Op onze website vind u al onze contactgegevens.

