Privacy Policy & Cookie Statement
Algemeen
Dit is het Privacy en Cookie Statement van Neyenz, gevestigd te Zoetermeer. Neyenz respecteert de
privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons
verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de
website gaat u er mee akkoord dat Neyenz uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Policy en Cookie
Statement gebruikt.

Persoonsgegevens
De aan Neyenz verstrekte persoonsgegevens (bij het aanvragen van informatie via het contactformulier)
worden door Neyenz opgeslagen. De gegevens worden geheel voor

persoonlijke doeleinden

(verstrekken van informatie, etc.) gebruikt en niet gepubliceerd noch verstrekt aan derden. Indien
verdere informatie niet gewenst is, stuur dan een e-mail met de persoonsgegevens naar
mediation@neyenz.nl.

Cookies
Op de websites van Neyenz maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op
een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Deze cookies worden gebruikt
voor de volgende doelen:


Het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen
verbeteren;



Het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar
mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze diensten mogelijk
te maken;



Het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt
ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.
De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt
uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval garandeert Neyenz niet dat alle
diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken. Voorts krijgt u nog wel
advertenties te zien, echter deze zijn dan niet aangepast aan uw voorkeuren.
Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw
browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Wijzigingen van dit Privacy en Cookie Statement
Neyenz behoudt zich het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Wij raden u aan
deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte
bent. De Privacy Policy en Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in november 2017.
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