Privacyverklaring Strijbos Groen
November 2018
Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We gaan dan ook zorgvuldig met je gegevens om en
behandelen deze conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat
je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen
we uit wat we op deze website allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als
je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op.
Cookies
We gebruiken op deze site alleen functionele cookies.
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, maken
wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen
jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens naar ons verstuurd.
Inzage en wijzigen van jouw persoonsgegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact
met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Wij
behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Let dus altijd op de datum
hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
Contactgegevens
Strijbos Groen
Kekkeneind 7
5513 AA Wintelre
info@strijbosgroen.nl
Telefoon: 040-205 205 0

