Privacyverklaring
In deze privacyverklaring kun je lezen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe wij
jouw gegevens bewaren en gebruiken naar aanleiding van wat je doet op onze website
www.meute.nl
Welke gegevens verwerken we?
We verwerken alleen de gegevens die jij ons aanlevert. Dus als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief
of ons contactformulier invult. Het gaat dan om de informatie die je specifiek bij die velden invult.
Kan ik mijn persoonlijke gegevens inzien, veranderen of verwijderen?
Als je dat wilt kun je dat natuurlijk gewoon aan ons vragen via info@meute.nl
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Meute bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Dat doen we niet zonder jouw toestemming, tenzij hier in deze verklaring anders wordt
aangegeven.
Cookies
Social media
Op onze website staan links naar Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn.
Social media plaatsen via de code van deze knoppen cookies.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We
adviseren je dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreﬀende website te lezen.
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving
inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze
gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets
interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze
informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige
Googlediensten en -producten.
Wijzigingen privacyverklaring
Wij kunnen wijzigingen aanbrengen aan deze privacyverklaring. We raden je aan deze verklaring
daarom regelmatig te checken.
Contactgegevens
Meute
Warmoesstraat 151
1012 JC Amsterdam
info@meute.nl
Vragen?
Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons dan via: info@meute.nl
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