PRIVACY- en COOKIEVERKLARING
Als je een bezoek brengt aan deze website, worden persoonsgegevens van je
vastgelegd, waarbij je privacy uiteraard zo veel mogelijk zal worden gerespecteerd en
beschermd. Daarom wordt zorgvuldig omgegaan met je persoonsgegevens. In deze
verklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden vastgelegd en voor welke doelen.
1. Welke gegevens hou ik van jou bij en waarom?
Welke persoonsgegevens ik vastleg en wat de reden hiervan is, hangt af van de situatie.
Hieronder beschrijf ik per situatie wat ik vastleg en waarom.
a) Als je mijn website bezoekt
Ik verzamel gegevens over de bezoekers van mijn website, bijvoorbeeld hoeveel
bezoekers er geweest zijn en vanaf welke pagina ze zijn doorverwezen. Welke
gegevens ik vastleg, hangt af van welke informatie je browser meestuurt. Dit kan
bijvoorbeeld informatie zijn over je apparaat, je besturingssysteem of het tijdstip
waarop je de website hebt bezocht.
Deze gegevens worden gebruikt voor de statistieken en om de website
gebruiksvriendelijker te maken. Dit wordt gedaan om de website zo goed mogelijk af
te stemmen op de bezoekers. Voor deze analyses worden cookies geplaatst. In de
cookieverklaring kun je lezen welke cookies dit zijn.
b) Als je contact met ons opneemt
Als je contact met ons opneemt via het contactformulier of via meld je aan voor het
laatste nieuws leggen we een aantal zaken van je vast zoals je e-mailadres, voor- en
achternaam en bij het contactformulier ook je telefoonnummer.
We kunnen daarmee nieuwsbrieven naar je sturen en/of een reactie geven of
contact met je opnemen.
c) Als je een recensie op de website plaatst
Het is natuurlijk heel leuk om recensies over Health4Horses te ontvangen. Je kan deze
via het contactformulier op de website of via WhatssApp indienen. Je recensie, je
naam en je e-mailadres en telefoonnummer wordt dan vastgelegd.
d) Overige doelen
Tot slot zal waar nodig jouw e-mailadres, naam en adres voor de boekhouding
worden gebruikt om te factureren.
e) Uitschrijven
Wil je het laatste nieuws niet meer ontvangen dan kan je de desbetreffende e-mail
terugsturen met als onderwerp ‘unsubscribe’. Mocht je je persoonsgegevens willen
laten verwijderen dan kan je een e-mail sturen aan info@health4horses.nl met dit
verzoek.
2. Met wie worden je gegevens gedeeld?
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met anderen. Je persoonlijke gegevens zullen
nooit worden verkocht. Je gegevens worden alleen gedeeld:
•
als dit wettelijk verplicht is.
•
als dit past bij de doelen waarvoor we je gegevens vastleggen en als we dat
mogen van de wet, bijvoorbeeld omdat je ons toestemming hebt gegeven om
bepaalde gegevens te delen.
3. Hoe lang worden je gegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden niet langer vastgelegd dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor ze zijn vastgelegd. Soms verplicht de wet mij om gegevens een bepaalde tijd
te bewaren.
Is er een recensie van jou op de website geplaatst, dan verwijderen ik deze als jij mij
daarom vraagt.

Staan er andere gegevens van jou op de website zoals foto’s of filmbeelden, dan
verwijder ik deze als jij mij daarom vraagt.
4. Welke rechten heb je als het gaat om jouw privacy?
Volgens de privacywetgeving heb je een aantal rechten. Zo kun je mij vragen om:
•
inzage te krijgen in de persoonsgegevens die ik van jou verwerk;
•
persoonsgegevens die feitelijk onjuist zijn, te corrigeren, te verwijderen of af te
schermen;
•
het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.
Ook kun je bezwaar maken tegen het vastleggen van je persoonsgegevens. Heb je mij
toestemming gegeven om bepaalde gegevens van jou te verwerken? Dan kun je die
toestemming altijd weer intrekken. Na het intrekken van je toestemming verwijder ik je
gegevens.
5. Cookies verklaring
Health4Horses gebruikt cookies (kleine stukjes informatie die in je browser worden
opgeslagen) om bezoekgegevens van de site bij te houden, zoals de meest bezochte
pagina's. Dit wordt gedaan om de inrichting van de website te optimaliseren. Daarnaast
worden cookies gebruikt om je te herkennen bij een volgend bezoek en je gerichte
aanbiedingen te doen. Als je niet wilt dat ik cookies gebruik, dan kun je in je
internetbrowser de cookies uitschakelen. In het programma Internet Explorer vind je deze
onder Internet, Extra, Beveiliging, Aangepast niveau. Het uitzetten van cookies kan het
gebruik van de website en diensten beperken. Als je de cookies accepteert, dan zullen
deze gedurende maximaal 5 jaar in je computer opgeslagen blijven. Natuurlijk kun je ze
handmatig verwijderen.
6. Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over het privacy beleid, dan kun je een e-mail sturen
naar info@health4horses.nl
7. Aanpassen van deze verklaring
Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Als de verklaring wordt gewijzigd, laat ik
je dit altijd ruim van tevoren per e-mail of via de website weten.
Heb je nog vragen? Stel ze gerust via info@healthhorses.nl.
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