Privacy Statement Praktijk Kap
Persoonsgegevens
Praktijk Kap zal de opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan de
exploitatie van de site.
Persoonsgegevens zullen niet bekend worden gemaakt aan andere partijen of verwerkt op andere
wijzen dan vermeld in dit document, tenzij nadrukkelijk anders vermeld bij diverse acties zoals
sommige in de vragenrubriek en bij een verloting.
Van elke bezoeker en bij elk bericht wordt het IP-adres opgeslagen.
Praktijk Kap bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om je de site te laten gebruiken.
Cookies
Praktijk Kap plaatst cookies op je pc. Deze worden gebruikt om je te kunnen laten inloggen, alsmede
om diverse functies en opties te kunnen aanbieden. Door adverteerders en aan leveranciers van
onder andere afbeeldingen kunnen ook cookies worden geplaatst. Je kunt externe cookies via je
browser blokkeren. Hiermee kan wel functionaliteit verloren gaan.
Praktijk Kap maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Praktijk Kap te helpen
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw
gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe
u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten
en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google
mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van deze
website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor
de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Toestemming intrekken
Je kan je voorkeuren voor Cookies rechtstreeks vanuit de browser beheren en – bijvoorbeeld –
voorkomen dat externe partijen Cookies installeren. Via de voorkeuren in de browser kunt u ook in
het verleden geïnstalleerde Cookies verwijderen, waaronder Cookies die mogelijk door deze website
zijn opgeslagen na uw eerste toestemming hiertoe. Je kan bijvoorbeeld op de volgende adressen
informatie vinden over hoe Cookies in de meest gebruikte browsers zijn te beheren: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.
Met betrekking tot Cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kan je je voorkeuren beheren en je
toestemming intrekken door te klikken op de gerelateerde opt-out-koppeling (indien aanwezig), door
gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde worden aangeboden, of
door contact op te nemen met de externe partij.
Contact
Je kan contact opnemen met Jolanda Kap, mede-oprichter Praktijk Kap door te mailen naar
info@praktijkkap.nl

