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Voor elk(e) sitebezoek of transactie geldt onderstaand privacy statement. Dit privacy statement kunt u op onze
website altijd inzien en kan van tijd tot tijd worden aangepast.
Privacy en veiligheid
Door het bezoeken van deze website en/of het aanmelden van de nieuwsbrief via onze site laat u uw persoonlijke
gegevens bij ons achter. In dit privacy beleid geven wij aan waarom wij dat willen weten en wat wij ermee doen.
Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via onze servicekantoor.
E-mail
Wanneer u contact met ons opneemt, via het contactformulier op de website of door direct een e-mail te sturen,
gebruiken we uw e-mail adres alleen om uw vragen te beantwoorden. Naar aanleiding van dit contact, delen of
verkopen wij uw e-mailadres nooit en sturen we u nooit marketingmails of andere nieuwsbrieven op dit emailadres.
Cookies
Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om uw gebruik van onze website geanonimiseerd te
analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen. Bij het bezoeken van deze website vragen
we u in te stemmen met het plaatsen van cookies.
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op
de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek
weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt
bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers.
Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Hoe lang blijven cookies staan?
De meeste cookies verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren
staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen.
Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. U ontvangt dan geen cookies
meer tijdens het bezoeken van onze website. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder
Help in de meeste browsers. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website minder goed.
Google Analytics
Voor het verwerken van cookies is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De overeenkomst zorgt
ervoor dat uw gegevens zorgvuldig worden bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij
zijn verwerkt.
Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze
websitebezoekers. De verzamelde persoonsgegevens mag Google niet voor eigen doeleinden gebruiken, niet delen
met producten en services van Google of voor advertentiedoeleinden gebruiken. Het laatste octet van het IP-adres
is bovendien gemaskerd. Hierdoor kan Google niet het volledige IP-adres verwerken.
Social media
Als u social media gebruikt dan kunt u met uw social media-accounts op sommige plekken op onze website
inloggen. Wij krijgen geen toegang tot uw social media-accounts, maar onze website kunt u wel met uw
vrienden delen.
Netvibes
Voor het verwerken van uw mailgegevens voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de database van
Netvibes. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten. Hierin is opgenomen dat Netvibes alleen
als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze nieuwsbrief inschrijvingen. De
verzamelde persoonsgegevens mag Netvibes niet voor eigen doeleinden gebruiken en worden afgeschermd
binnen een beveiligde omgeving middels een SSL-certificaat.
Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens of ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren,
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of tegen enige
vorm van onrechtmatige verwerking.
Fraude
Op fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij klantgegevens om fraude te
onderzoeken, te

voorkomen en tegen te gaan. Als dat moet, geven wij klantgegevens aan de overheid.
Contact
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in
overeenstemming is, kunt u contact met ons opnemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of
reacties kunt u contact opnemen met:privacy@compass-group.nl
Compass Group Nederland Holding B.V.
Laarderhoogtweg 11
1101 DZ, Amsterdam
020 5643 700

