Privacybeleid en informatie over cookies
Op deze pagina leggen we uit hoe we omgaan met de privacy van onze bezoekers en hoe en welke
cookies we gebruiken binnen dit beleid.

Privacy
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens
gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
ter zake advertentiediensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het
uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name de locatie
van het bezoek, de herkomst (bron), het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een
bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoeken klikgedrag op de website. Deze analyses gebruiken wij voor het optimaliseren van de werking van de
website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden
verstrekt.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers teruggestuurd worden. Bekijk hier welke cookies er gebruikt worden.
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze
website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u
toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie
onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en
een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunnen verwijderd worden via
de instellingen van uw browser.
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je 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 je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden over hoe bezoekers de website
gebruiken. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten. Uitsluitend Google treedt op
als bewerker van de verzamelde (persoons)gegevens.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie die Google
verzamelt wordt daarnaast niet gedeeld met andere Google-diensten. Ook gebruiken wij geen andere
Google-diensten, die gebruikmaken van de Google Analytics-cookie.

Social Media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken als Facebook, Twitter, en LinkedIn.
Door middel van deze stukjes code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u
de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter respectievelijk van LinkedIn (welke
regelmatig kunnen wijzigen), om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze
cookies verwerken.

Controle
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie
hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een
kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw
browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kant u vinden in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Contact opnemen bij vragen
Neem contact met ons op als u vragen, opmerkingen of klachten heeft, of als u van mening bent dat
FysioFit Westmaas niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens of haar verplichtingen met
betrekking tot uw privacy niet is nagekomen. U kunt een klacht indienen bij het bestuur via het
contactformulier op deze site. Er wordt dan onderzoek gedaan naar uw klacht en u wordt binnen
redelijke termijn op de hoogte gebracht van het resultaat van het onderzoek.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd.
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