Privacy Statement Kasteel Heeswijk
Waar dient dit privacy statement voor? Dit document is voor het laatst aangepast op 24 mei
2018. Hierin staat beschreven hoe we, via onze website, persoonsgegevens verzamelen en
verwerken.
Dit privacy statement is van toepassing op de website www.kasteelheeswijk.com
Door gebruik te maken van deze website, accepteer je automatisch dit privacy statement.
Kasteel Heeswijk respecteert jouw privacy. Persoonlijke informatie die wij verzamelen via onze
website wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Algemene bedrijfsinformatie
Mocht je een vraag hebben over dit statement neem dat contact met ons op:
Kasteel Heeswijk
Kasteel 4
5473 VA Heeswijk-Dinther
+31 413 29 20 24
info@kasteelheeswijk.com
Algemene verordening gegevensbescherming
De nieuw AVG-wetgeving ist 25 mei 2018 van start gegaan. Ook voor ons betekent dit dat wij
onze gebruikers moeten informeren over de gegevens die zij achterlaten wanneer ze onze
website een bezoekje brengen.
Welke gegevens verzamelen wij?
Op onze website worden op twee manier gegevens verzameld:
1. De eerste manier is via cookies. Wij maken gebruik van anonieme, analytische, niet
traceerbare cookies die Google standaard aanbiedt. Dit zijn de cookies die noodzakelijk
zijn voor de werking van de website. De naam zegt het al: deze cookies laten geen
gegevens achter. Wel is het voor ons mogelijk om analytische gegevens in Google
Analytics in te zien. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en niet-traceerbaar.
2. Naast cookies staan er op de website contactformulieren waarmee je direct een vraag
aan Kasteel Heeswijk kan stellen. De gegevens die daar worden ingevuld zijn de
persoonsgegevens die we verzamelen. Deze gegevens zijn: voornaam, achternaam,
telefoonnummer, mailadres en het bericht/vraag die door de gebruiker is verstuurd.
Wat doen we met deze gegevens?
De gegevens die je achterlaat gebruiken wij om contact op te nemen, bijvoorbeeld in de vorm
van een nieuwsbrief. Deze gegevens zijn strikt voor eigen gebruik, wij delen deze niet met
andere partijen. De websitegebruiker kan te allen tijde haar gegevens opvragen.
Hoe lang bewaren we deze gegevens?
Deze gegevens worden in een beveiligde databank bewaard. Wij hebben 24 maanden toegang
tot de verzamelde gegevens.
Veranderingen in dit privacy statement
Dit privacy statement is afgestemd op de huidige vorm van de website en de nieuwe AVGwetgeving zoals deze op 25 mei 2018 is ingegaan. Wijzingen aan een deze website kunnen leiden
tot een wijziging in dit privacy statement.
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