PRIVACYBELEID bezoekers commpost.nl
Als u onze site commpost.nl bezoekt, dan geeft u via de cookieverklaring toestemming dat wij
bepaalde persoonsgegevens van u opslaan en verwerken (cookiestatement).
Daarnaast zijn er 2 plaatsen op commpost.nl waar u persoonsgegevens met ons deelt en ons
toestemming geeft om die gegevens te verwerken. We vinden het belangrijk dat u precies weet wat
we met uw gegevens doen en hoe lang we die bewaren. Dat leggen we hieronder uit per situatie.
U vult een contactformulier in
De gegevens die u invult op het contactformulier bewaren wij tot 3 maanden nadat u het formulier
aan ons heeft verstuurd. Wij gebruiken deze gegevens alleen om te reageren op uw vraag. We delen
deze gegevens niet met derden en we gebruiken deze gegevens ook niet zonder uw toestemming
voor een ander doel.
Het toesturen van nieuws en aanbiedingen via e-mail en post
Als u hiervoor toestemming geeft gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte houden van
nieuws en aanbiedingen van Loo van Eck. We delen deze gegevens niet met derden en we gebruiken
deze gegevens ook niet zonder uw toestemming voor een ander doel.
Het bewaren van uw persoonsgegeven
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. In de specifieke privacyregels hierboven
leest u hoe lang we welke concrete informatie bewaren. En waarom.
Verandering in privacybeleid
Wij passen ons privacybeleid regelmatig aan om deze up to date te houden. Op onze site is altijd de
meest recente versie van ons privacybeleid te vinden. Bij belangrijke wijzigingen proberen wij u
zoveel mogelijk per post of mail te bereiken.
Uw privacyrechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken?
Stuur een mailtje naar loo@lve.nl of bel (0318) 69 69 00.
U krijgt binnen 3 weken een overzicht.
Zijn uw gegevens niet juist of wilt u dat wij uw gegevens verwijderen?
Stuur een mailtje naar loo@lve.nl of bel (0318) 69 69 00.
Wij passen uw gegevens binnen 3 weken aan.

