Privacy verklaring van Jachtslot Le Logis.
Algemeen.

Jachtslot Le Logis vindt het heel belangrijk dat gegevens van bezoekers van onze website zorgvuldig worden
verwerkt en beveiligd.
Wij houden ons in ieder geval aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WpB) en later de
Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Hoe komen wij aan uw gegevens en welke gegevens verwerken wij?
Jachtslot Le Logis legt uitsluitend vast wat de bezoekers aan de website hebben ingevuld.
Dit zijn de voornaam, achternaam, email en telefoonnummer.
Wij gebruiken geen gegevens van derden.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
-het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
-het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar
vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
U heeft ten alle tijden het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt hiervoor onderstaande
contactgegevens gebruiken.
Er worden door ons geen profilerings- of automatische beslissingstechnologie toegepast.
Wij bewaren de gegevens maximaal 1 jaar na uw laatste contact met Jachtslot Le Logis.

Wat zijn uw rechten?
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke
informatie waarover wij beschikken.
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op
nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies.
Wij gebruiken cookies voor het meten van het bezoek op onze website. Indien u niet wilt dat wij cookies
gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien u de cookies accepteert, blijven zij gedurende
vijf jaar in uw computer staan, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van
onze website en diensten beperken.

Contactgegevens.
Voor klachten, reacties en vragen kunt u terecht bij de oprichtster van Jachtslot Le Logis.
Jachtslot Le Logis
T.a.v. Max van de Ven
F.A. Molijnlaan 83 8071 AC Nunspeet
max@lelogis.nl

