Cookiebeleid en privacyverklaring
Wie zijn we?
Mondial Apeldoorn:
p/a Bouwmeestershoeve 50, 7326 RM Apeldoorn
KvK 41042764
Website adres: www.mondial-apeldoorn.nl
Cookies en privacy (AVG)
Wanneer bezoekers via het contactformulier reacties achterlaten op de site, verzamelen
we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de
browser gebruiksagent string om het opsporen van spam mogelijk te maken.
De geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je email adres (dit wordt ook een hash
genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De
privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/.
Welke persoonlijke gegevens we verzamelen
Het gaat hier om persoonlijke data, zoals naam, adres, telefoonnummer en email-adres.
Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie
(indien relevant) voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties
automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Niet
of minder relevante berichten worden na enige tijd verwijderd, of wanneer jij aangeeft
dat de berichten verwijderd moeten worden.
Ingesloten inhoud van andere sites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld
Youtube video’s, afbeeldingen, berichten, links die met andere site verbinden etc.).
Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze
andere site heeft bezocht.
Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van
derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief
het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en
ingelogd bent op die site.
Analytics
Met wie we jouw data delen
Jouw data worden met niemand gedeeld.
Welke rechten je hebt over je data
Je kunt ons op elk moment verzoeken dat we (enige) persoonlijke data die we van je
hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband
met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
Contact

Voor vragen of informatie over de website zelf, kun je contact opnemen met: Mondial
Apeldoorn, info@mondial-apeldoorn.nl

