Privacy door Molenviergang Aarlanderveen
Dit is de privacyverklaring van Molenviergang Aarlanderveen. Deze privacyverklaring heeft
betrekking op de gegevensverwerking door Molenviergang Aarlanderveen. Molenviergang
Aarlanderveen respecteert de privacy van alle klanten. Wij dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Aanmelden voor de nieuwsbrief
Als u zich via onze site www.molenviergangaarlanderveen.nl aanmeldt voor de nieuwsbrief
vragen wij om uw naam en e-mailadres. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt
worden. U kunt het ontvangen van Moenviergang Aarlanderveen nieuwsbrief te allen tijde
weer stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Molenviergang
Aarlanderveen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw
toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke
uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en
Molenviergang Aarlanderveen. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw
persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact
met ons opnemen.
Bewaartermijn gegevens
Molenviergang Aarlanderveen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan voor de
verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
Gebruik van Cookies op www.molenviergangaarlanderveen.nl
Op onze website maken we gebruik van cookies, deze cookies geven ons informatie. Er zijn
meerdere soorten cookies, Molenviergang Aarlanderveen maakt gebruik van 4 soorten cookies:

1. Functionele cookies
De functionele cookies plaatsen we om te zorgen dat onze websites optimaal functioneren en
om te zorgen dat onze site voor u gebruiksvriendelijk is. Deze cookies kunt U te allen tijde zelf
verwijderen van uw computer, via de browsergeschiedenis en/of cookie-opslag.

2. Analytische cookies
De analytische cookies meten voor ons alle data over het gebruik van onze website. We meten
hiermee onder andere het aantal bezoekers op onze website, de tijd dat bezoekers op onze
website verblijven en welke pagina’s bezoekers bekijken.
3. Voorkeurscookies
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat onze websites informatie kunnen onthouden die van
invloed is op het gedrag en de vormgeving van onze websites. Bijvoorbeeld de taal van je
voorkeur of de regio waar je woont.
4. Marketingcookies
De marketingcookies kijken naar het surfgedrag van onze bezoekers. Deze data wordt
opgeslagen en gepersonaliseerd opgeslagen in een database. We gebruiken deze cookies o.a.
voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven en re-marketing.
Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Voor het
gebruik van de overige cookies vragen wij U bij het bezoek aan onze site, middels een pop-up,
toestemming voor het plaatsen, u kunt hiermee instemmen of deze weigeren, dit heeft geen
invloed op de werking van onze site.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij
wijzigingen in de bedrijfsvoering van Molenviergang Aarlanderveen. Het is daarom raadzaam
om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen

