Kerst | Privacy statement
Kerstgedichten.net respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verzameling van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening legt Kerstgedichten.net persoonsgegevens vast. Deze
persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd. Persoonsgegevens worden door Kerstgedichten.net vastgelegd om haar dienstverlening te
verbeteren en om bezoekers te informeren over nieuwe online en offline activiteiten, producten en
diensten van Kerstgedichten.net en andere zorgvuldig geselecteerde adverteerders.
Door akkoord te gaan met de voorwaarden en het privacystatement van Kerstgedichten.net geeft u,
als deelnemer, uw toestemming aan Kerstgedichten.net, om gratis nieuwsbrieven van van
Evenwegdeals per e-mail te ontvangen. Indien u niet langer e-mailings van deze partijen wilt
ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment uitschrijven voor deze labels via de link onderin een
ontvangen e-mailbericht. Ook kunt u een verzoek indienen via het contactformulier.

Cookies
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen
gegevens van u nodig. Als u u inschrijft worden bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres geslacht en
geboortedatum opgeslagen. Kerstgedichten.net gebruikt ook cookies om u te herkennen bij een
volgend bezoek. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op
uw computer. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze
diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers en
deelnemers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw
browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan Kerstgedichten.net geen cookies ontvangt.
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's.
Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren. Ook kunnen deze gegevens
gebruikt worden om informatie beter te laten aansluiten bij de bezoekers van de site.

Minderjarigen
Kerstgedichten.net verzoekt ouders en voogden toezicht te houden op het gebruik van internet door
minderjarigen. Wij verzoeken minderjarigen (jonger dan 16 jaar) om geen persoonsgegevens te
verstrekken. Minderjarigen mogen alleen samen met hun ouder(s) of voogd van deze dienst
gebruikmaken. De ouder(s) of voogd moet dan toestemming geven voor het verstrekken van de
persoonsgegevens van de minderjarige.

Wijzigingen
Deze privacy policy kan tussentijds aangepast worden om veranderingen en aansluitende gevolgen
voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden
aangebracht in dit document, kunt u aan de datum onderaan het document zien wanneer dit voor het
laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier

waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze privacy policy
aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website
bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van de privacy policy.
Vanzelfsprekend zal Kerstgedichten.net waar nodig het privacy statement aanpassen aan
wetswijzigingen en rechtspraak. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te
raadplegen indien u onze site bezoekt. Het actuele privacybeleid kunt u op elk moment online
raadplegen.

Andere websites
Op de website van Kerstgedichten.net treft u hyperlinks aan naar andere websites.
Kerstgedichten.net kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door
die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de website
die u bezoekt.

Contact
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Kerstgedichten.net, dan kunt u een email sturen naar Kerstgedichten.net via het contactformulier. Onze klantenservice helpt u verder als u
informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op
correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u
op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer bij
het bezoeken van onze website. Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Wat is de functie van deze cookies?
Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat u ij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk
dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Er bestaan verschillende soorten cookies. Als bijlage
bij dit privacy statement vindt u een overzicht met: De gebruikte cookies worden weergegeven, wie
de cookies plaatst, naam van de cookie, het doel van het plaatsen van de cookie, termijn dat cookie
wordt bewaard en de gevolgen van het niet accepteren van de cookie.
U kunt het opslaan van cookies op uw computer uitzetten via uw browser. U kunt ook op de hoogte
worden gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de
instellingen van de browser vindt u onder ‘ help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als
bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden
geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van
cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.
Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg
hiervoor de help-functie en/of instellingen van uw browser.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website
advertenties vertonen aan u. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices
zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Weten cookies wie ik ben?
Nee. Uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijk gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden
alléén uw voorkeuren en uw interesse(s) op basis van uw surfgedrag.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. U kunt
hiervoor gebruik maken van onze contactpagina of contact opnemen via:
Yonego B.V.
Prinsenkade 5
4811 VB Breda
The Netherlands
T: +31 (0)76 5246 246
F: +31 (0)76 5246 249
E: info@yonego.nl
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat
om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in
kwestie mee te sturen.

Lijst met cookies
Wie plaatst de cookie?

Google

Wat is het doel van de
cookie?

Hoe lang blijft de cookie Wat zijn de gevolgen als
bewaard
u de cookie niet
accepteert?
Cookie wordt geplaatst Max. 2 jaar
Uw anonieme data wordt
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Facebook/ Twitter/
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informatie wordt
overgebracht naar en
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op servers in de
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Max. 2 jaar
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Google

Cookie wordt geplaatst
om u op websites van
derden gerichte
advertenties te kunnen
tonen

Max. 1 jaar

Google

Cookie wordt geplaatst
om sales/ leads te
kunnen meten

30 dagen

Microsoft

Cookie wordt geplaatst
om sales/ leads te
kunnen meten

30 dagen

Wingify

Cookie wordt geplaatst Max. 2 jaar
om verschillende
varianten van de website
te testen . De rapportage
van de
gebruikersstatistieken en
gebruikers-respons
zullen gebruikt worden
om de
gebruikerservaring op de
website te verbeteren.
Cookie wordt geplaatst 30 dagen

Doubleclick

U kunt geen pagina’s
meer delen of
bookmarken
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U krijgt wel advertenties
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Privacy policy: http://ww
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w.google.com/policies/pri
vacy/
De prestaties van de
site kunnen niet
vastgesteld worden
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w.wingify.com/privacypolicy.php

U ontvangt geen

voor het doen van
gerichte aanbiedingen
op sites van derden.
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Cookie zorgt ervoor dat Max. 1 jaar
de webserver kan
onthouden welke sessie
bij welke bezoeker hoort.

gerichte, voor u
interessante,
aanbiedingen op
websites van derden.
Privacy policy: http://ww
w.google.com/policies/pri
vacy/
U ontvangt geen
gerichte, voor u
interessante,
aanbiedingen op
websites van derden.
Privacy policy: http://ww
w.google.com/policies/pri
vacy/

