PRIVACY POLICY MK HIERDEN
Voor het laatst geupdate: 18-05-2020
MK Hierden met de Site https://www.mk-hierden.nl/ (de "Site"). Deze pagina informeert u over ons beleid met
betrekking tot het verzamelen, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie die wij van gebruikers
van de Site ontvangen. Wij gebruiken uw persoonlijke informatie alleen voor het voorzien en verbetering van
de Site. Via de Site, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met
dit beleid.

Informatie verzamelen en het gebruik daarvan
Tijdens het gebruik van onze Site, kunnen wij vragen u ons te voorzien van bepaalde persoonlijk
identificeerbare informatie die kan worden gebruikt om u te contacteren of te identificeren. Persoonlijk
identificeerbare informatie is niet beperkt tot uw naam ("persoonlijke gegevens").

Loggen van Data
Net als vele exploitanten van sites verzamelen wij informatie die uw browser verzendt wanneer u onze Site
bezoekt ("Log-gegevens"). Deze logboekgegevens kunnen gegevens bevatten zoals het adres van de Internet
Protocol ("onderzoektijdvak") van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Site die u
bezoekt, de tijd en de datum van uw bezoek, de tijd besteed aan die pagina's en andere statistieken. Bovendien
kunnen wij derde partij diensten zoals Google Analytics gebruiken die gegevens te verzamelen, controleren en
analyseren.

Communicatie
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven, marketing-of
promotiemateriaal en andere informatie met betrekking tot onze diensten.

Cookies
Cookies zijn bestanden met kleine hoeveelheid gegevens, waaronder eventueel een anonieme unieke id.
Cookies zijn vanaf een website naar uw browser gestuurd en opgeslagen op de harde schijf van uw computer.
Zoals veel websites gebruiken wij "cookies" om informatie te verzamelen. U kunt opdracht geven in uw
browser om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Echter, als u
cookies niet accepteert, kan het zijn dat u sommige delen van onze Site niet kan gebruiken.

Beveiliging
De beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen methode van
transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag, 100% veilig is. Terwijl wij ernaar streven
om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen,
garanderen we niet zijn absolute veiligheid.

Wijzigingen aan het Privacy beleid
Dit privacy beleid is geldig vanaf 18-05-2020 en blijft van kracht met uitzondering van wijzigingen in de
bepalingen in de toekomst, die van kracht worden onmiddellijk na plaatsing op deze pagina. We behouden ons
het recht om ons privacy beleid op elk gewenst moment te wijzigen en wij adviseren u dit privacy beleid
periodiek te controleren. Wanneer u van deze site gebruik blijft maken nadat we wijzigingen aan het privacy
beleid op deze pagina hebben aangepast is dat uw bevestiging van de wijzigingen en instemming met het
gewijzigde privacy beleid. Als wij materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacy beleid, zullen wij u op de
hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of door het plaatsen van een prominente
aankondiging op onze website. Contact ons als u vragen heeft over dit privacy beleid via: contact.

