Privacy- en cookieverklaring
Happen en Trappen BV respecteert de privacy van bezoekers en draagt zorg voor een zorgvuldige
omgang met persoonsgegevens. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in
overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In deze
privacyverklaring zullen wij nader toelichten welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke
doeleinden deze gebruikt worden.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Het doel van het verzamelen van persoonsgegevens is het aangaan van een overeenkomst en het op
maat leveren van commerciële informatie aan onze bezoekers. 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 e-mail nodig is voor
de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden
opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons verstrekt worden. Gegevens die niet
langer nodig zijn worden verwijderd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken,
tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit
wettelijk verplicht is.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IPadres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de
browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te
anonimiseren. Tevens worden deze gegevens niet aan derden verstrekt.
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken.
Tevens kunnen wij hierdoor analyseren of onze advertenties in Google (adwords-advertenties)
aansluiten bij de zoekintentie van onze bezoekers. De verkregen informatie wordt door Google
opgeslagen op servers in het buitenland. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Hier hebben wij verder geen invloed op. Meer informatie hierover kunt u vinden in het
privacy beleid van Google en Google Analytics.
Nieuwsbrief
Wij gebruiken uw gegevens, na uw expliciete toestemming, om u middels nieuwsbrieven te
informeren over relevante ontwikkelingen, aanbiedingen en gerelateerde diensten/producten.
Iedere e-mail bevat een afmeldmogelijkheid waarmee u zich ten alle tijden kunt afmelden voor onze
nieuwsbrief. Het abonneebestand wordt niet versterkt en beschikbaar gesteld aan derden.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig
bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie
van uw browser staat. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, raadpleeg hiervoor uw browser
voor meer informatie.
Via onze website worden cookies geplaatst van Google om Google Analytics te laten functioneren.
Wij gebruiken deze dienst om inzicht te krijgen in het gebruikersgedrag en van onze bezoekers. Met
deze informatie kunnen wij onze diensten online verder optimaliseren en beter laten aansluiten bij
onze bezoekers.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites
te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@happenentrappen.nl.

