Privacy Statement
Dit is de website van Hayema Heerd.
Ons vestigingsadres is: Jensemaweg 3, 9983 TH Oldehove
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is: 34288486
Ons B.T.W.-nummer is: NL818766475B019240
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen
uw domeinnaam en niet uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website
bewaren wij:
•
•
•
•
•
•

uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
de gegevens die u tijdens het boekingsproces heeft ingevuld zoals naam,
adres, woonplaats en andere contactgegevens
de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze
site te gaan
alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site
geraadpleegd hebt
alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld
onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
Deze informatie wordt gebruikt:

•
•
•

om de boeking voor u af te ronden
voor intern gebruik
om de inhoud van onze website te verbeteren
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan
andere organisaties voor commerciële doeleinden.
“Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat
verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van
uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte
Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) > voor intern
gebruik en wordt daarna verwijderd om de inhoud van onze website te
verbeteren.”

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op
internet, met wie wij gegevens via internet uitwisselen,
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken
wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare
standaarden binnen de IT-sector.
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons
opnemen.

