Privacy Verklaring ‘Bij Anne’
Hartelijk dank voor uw interesse in de websites en het bedrijf van ‘Bij Anne’. Persoonlijke gegevens
hebben betrekking op alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Dit omvat bijvoorbeeld het IP-adres, adres, naam, e-mailadres of
telefoonnummer.
Wij verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens.
I. Gegevens beheerder
‘Bij Anne’
Anja Renz
Dorpsstraat 60C
8171 BS Vaassen
info@bijanne.nl
+31 578 561 072
2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens.
3. Gebruik van cookies
Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat bij een bezoek aan de website wordt opgeslagen op
het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of
smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere
vergelijkbare technieken.
Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u
bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw
instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken en
kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Daarnaast kunnen andere partijen
inzicht krijgen in uw surfgedrag. Dit maakt het mogelijk dat zij gepersonaliseerde advertenties tonen
over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.
Goed om te weten: cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.
Analytische cookies
Wij maken geen gebruik van de analytische cookies, maar deze zouden kunnen gebruikt worden om
te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht,
op welke pagina u op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Met deze
informatie proberen we de website voor u zo makkelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige
rapportages herleiden wij niet naar personen. Voor het plaatsen van analytische cookies hoeft geen
toestemming te worden gevraagd.
4. Kan deze privacy policy worden gewijzigd?
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd door ‘Bij Anne’, dit zal dan worden aangepast op onze
website http://www.bijanne.nl/

10. Klachten?
Indien u klachten heeft kunt u altijd contact opnemen via info@bijanne.nl of +31 578 561 072
11. Vragen?
Mocht u vragen hebben over deze policy kunt u altijd contact opnemen via info@bijanne.nl of
+31 578 561 072

