
 

Privacy beleid 
 

Laatste update:  08-02-2019 

 

Stichting SmaakStadEde exploiteert http://www.eetbaarede.nl  (de "Site"). Deze pagina informeert u over ons beleid 

met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie die wij van 

gebruikers van de site ontvangen. 

 

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het leveren en verbeteren van de site. Door de Site te gebruiken, 

stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. 

 

Informatie verzamelen en gebruiken 

 

Tijdens het gebruik van onze Site kunnen we u via het Contact- of Commentaarformulier vragen om ons bepaalde 

persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u 

te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan betrekking hebben op uw naam,  Email en telefoonnummer 

("persoonlijke informatie"). 

 

Loggegevens 

 

Zoals veel websitebeheerders verzamelen we informatie die uw browser verzendt wanneer u onze site bezoekt 

('Loggegevens'). 

 

Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol-adres ("IP") van uw computer, het 

browsertype, de browserversie, de pagina's van onze website die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de 

tijd die aan die pagina's is besteed en andere statistieken. 

 

Daarnaast kunnen we services van derden gebruiken, zoals Google Analytics, die deze gegevens verzamelen, 

controleren en analyseren. 

 

Communicatie 

 

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of 

promotiemateriaal en andere informatie. 

 

Cookies 

 

We gebruiken geen "cookies" om informatie te verzamelen. 

 

Veiligheid 

 

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode voor 

verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om op een verantwoorde 

manier met uw persoonlijke gegevens om te gaan, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.  

http://www.eetbaarede.nl/


Wijzigingen privacy beleid 

 

Het privacy beleid is van kracht vanaf 01-01-2019 en blijft van kracht, met inachtneming van eventuele wijzigingen 

onmiddellijk na plaatsing op de website. 

 

We behouden ons het recht voor om ons privacy beleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. Als we materiële 

wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons 

hebt verstrekt, of door een opvallende kennisgeving op onze website te plaatsen. 

 

Contant 

 

Als u vragen hebt over dit privacy beleid, neem dan contact met ons op via het contactformulier. 


