Privacy policy voor:
Griekspoor Feestverhuur

1

Waarborgen Privacy

Het waarborgen voor de bezoekers van Griekspoor Feestverhuur Is een belangrijke zaak voor ons.
Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze
informatie gebruiken.

2

Toestemming

Door de informatie en de diensten op Griekspoor Feestverhuur te gebruiken gaat u akkoord met
onze privacy policy en de voorwaarden die wij hiering hebben opgenomen

3

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Griekspoor
Feestverhuur En eventueel specifiek over geheimhouding, kunt u ons benaderen via email. Ons emailadres is Info@griekspoorfeestverhuur.nl

4. Monitoren gedrag bezoeker
Griekspoor Feestverhuur maakt van verschillende technieken gebruik om bij te houden wie de
website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht.
Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die
bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring.
De informatie die we, via cookies, registreren bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser
en de bezochte pagina’s
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze
vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke
informatie.

5. Gebruik van cookies
Griekspoor Feestverhuur Plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen
over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers
terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke
informatie de browser deelt.

5. Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de
mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser
6. Verzamelde gegevens worden gebruikt om de klanten de volgende diensten te
leveren:


Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en
betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de
hoogte te houden.



Met uw toestemming gebruiken wij uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling
van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Dit gebeurt alleen met uw expliciete
toestemming wanneer u aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen. Bij inschrijving voor
onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te
zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de
nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@griekspoorfeestverhuur.nl of via een
link in de nieuwsbrief.



Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers
helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.



Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke
gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar
behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.



Griekspoor Feestverhuur verkoopt uw gegevens niet



Griekspoor Feestverhuur zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw
bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

