Privacy Statement
Instituut voor huidverbetering Nadine Gregoire en NG Maastricht vinden het belangrijk dat
jij weet wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die je met ons deelt en dat deze
gegevens veilig zijn bij ons. Daarom hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze
verklaring beschrijft onze handelingen met betrekking tot het opslaan van jouw informatie
en gebruik van deze informatie voor onze website. Door het gebruiken van onze website of
bij het aanvragen van informatie ga je akkoord met de informatie zoals beschreven in deze
verklaring.
Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door. Indien je vragen hebt of niet vindt wat je zoekt,
neem dan contact met ons op via : t +31 (0) 43 326 04 69 of info@nadinegregoire.nl
Instituut voor huidverbetering Nadine Gregoire en NG Maastricht willen je een optimale
browser-ervaring bieden. Daarom kan het gebeuren dat deze verklaring van tijd tot tijd
veranderd wordt. Controleer hem daarom regelmatig op eventuele wijzigingen. Deze
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Hoe beschermen wij jouw privacy?
1. Allereerst houden wij ons netjes aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet
bepaalt wat wij wél en niet mogen doen met jouw gegevens. Zo beveiligen we hetgeen
dat we van jou opslaan en heb je het recht om te weten wat wij met deze gegevens
doen.
2. Door duidelijk te zijn over welke informatie wij van jou opslaan. Als je onze webpagina
bezoekt onthouden we allereerst jouw IP-adres. Hiermee kunnen we jouw organisatie
identificeren, iets wat voor ons en heel veel andere bedrijven belangrijk is. Je bezoekers
kennen betekent namelijk dat je je bezoekers makkelijker kunt helpen. Daarnaast
kunnen we door de inzet van cookies meer informatie opslaan. Hierover lees je meer bij
punt 5.
3. Aangezien we jou helemaal voor onszelf willen houden zullen we jouw gegevens ook
niet delen met derden.
4. Wij willen jouw gegevens met de beste mogelijkheid te beschermen tegen verlies,
diefstal, verspreiding, verbruik, wijziging of vernietiging. Dit doen we door samen te
werken met gerenommeerde partners en leveranciers, die ook instaan voor de
veiligheid van alle gegevens. Zo houden we buitenstaanders buiten en onze gegevens
veilig.

Welke cookies gebruiken wij en wat doen ze?
Als je onze website bezoekt ‘voeren wij jou een aantal cookies’. Hieronder leggen wij uit
welke cookies wij hebben geïmplementeerd en wat deze doen:

•

Google Analytics
Google Analytics zetten wij in om te zorgen dat onze website optimaal gebruikt
wordt. Zo kunnen we zien waar je misschien vastloopt op de website en of hij het
mobiel wel net zo goed doet als op desktop. Zonder dit cookie kunnen we jouw data
niet opvangen en wordt het moeilijk om de website te optimaliseren. Na maximaal
twee jaar verwijdert Google Analytics jouw cookie weer. Google deelt geen
anonieme gegevens met derden. Lees voor meer informatie het privacy statement
van Google.

•

Heatmaps
Wij gebruiken diverse tools om het gedrag op specifieke pagina’s te kunnen meten.
Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoever er gemiddeld naar beneden wordt gescrold.
Deze tools helpen ons om knelpunten te identificeren en na analyse onze website te
optimaliseren. Deze gegevens zijn en blijven anoniem en worden niet gekoppeld aan
het IP-adres van jou als individuele bezoeker.

•

Social Media
Met onze Social Media cookies, zoals de Facebook cookie, kunnen wij zien en
onthouden wat jij interessant vond op onze website. Door deze informatie op te
slaan kunnen we ervoor zorgen dat we jou benaderen met informatie die jij leuk
vindt. Consumer Friendly noemen we dat! Ook kunnen we zo zien wie er fan van ons
is, zodat we deze fans kunnen ‘retargeten’ met blogs of specifiek voor jou
interessante aanbiedingen.
Wil je jouw cookies verwijderen of uitzetten? Houd er wel rekening mee dat onze
website dan niet optimaal zal werken. Hoe je cookies uit kunt schakelen of
verwijderen staat hieronder per browser uitgelegd:
•
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

Heb je verder nog vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje
naar info@nadinegregoire.nl

