Privacyverklaring web-site

Privacy- en cookieverklaring.
Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de van
toepassing zijnde Wetgeving stelt.
1. Doeleinden van de gegevensverwerking:
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van zakelijke of
promotionele overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip
het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden
de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
2. Klikgedrag en bezoekgegevens:
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IPadres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die
de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor
statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee
de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan
derden verstrekt.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf 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. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op.

3. Inzage, correctie en recht van verzet:
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw
persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt
u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons
schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze
producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:
Beau-fort kinderopvang BVBA
Balendijk 300
3920 LOMMEL
4.Aanpassen privacy statement:
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd.
Google Analytics disclaimer
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc.
("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de
cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een
server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op
deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in
andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst
verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google
in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze
website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om
rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met
betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics
door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van
Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende
instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van
deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies
gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de
zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en
installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een
“opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld
als je deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden
van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op
deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme
registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

