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Allereerst
Loendersloot Groep behandelt de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens gebeurt
in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor de (werking van de) website wordt echter wel gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins van
derden. Hieronder is informatie opgenomen over de diensten waar Loendersloot Groep gebruik van maakt en
wat zij mogelijk met de verworven informatie doen.

Privacy Algemeen
Loendersloot Groep verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf aan ons hebt
verstrekt. Loendersloot Groep kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Loendersloot Groep, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website van Loendersloot Groep verstrekt.
Verzamelde informatie
Loendersloot Groep gebruikt vooralsnog Google Analytics (zie hieronder) om onder meer te zien hoe bezoekers
op de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens. Neemt u
met ons contact op, dan zullen we de door u opgegeven naam en het door u gebruikte e-mailadres opslaan. Dit
doen wij ook wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Vraagt u een offerte aan of wordt u klant van
Loendersloot Groep, dan worden uw naam en contactgegevens opgeslagen. Bij zakelijke klanten zal het KvK
nummer gecontroleerd worden.
Doel
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van
vragen of toezenden van documenten. U ontvangt alleen de nieuwsbrief wanneer u zich hier expliciet voor
heeft ingeschreven. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit onze database
verwijderd. Hiervoor kunt u ons een bericht sturen.
Persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden
opgeslagen op servers, waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij
verwerkersovereenkomsten gesloten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
Termijn
Loendersloot Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 7 jaar
bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen en één en ander niet in strijd is met
de wet.
Delen met derden
Loendersloot Groep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering
van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
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Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring leggen we u
graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen.

Wat zijn cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde
schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze
website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.
Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website
kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google
geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo
goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen u daardoor niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen
informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie
te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt
op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.
Social Media buttons
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan
doormiddel van een aantal social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en
houden zich aan de EU-US Privacy Shield. Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees
de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen, om te weten wat zij met de verzamelde
informatie doen.
Twitter
LinkedIn
Nieuwsbrief
Deze informatie geldt enkel voor personen die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van Loendersloot
Groep. Alleen nieuwsbrieven worden verstuurd vanaf de servers waar ook de website op staat. Deze staan in
Nederland.
Uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de
help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Portretrechten
Wanneer u deelneemt aan activiteiten georganiseerd door Loendersloot Groep, geeft u door middel van uw
deelname toestemming het gemaakte beeldmateriaal te publiceren op onze website en andere kanalen van
Loendersloot Groep.
Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Loendersloot Groep. Loendersloot Groep zal
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Wij verwerken geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. Wij hebben geen invloed op het
gebruik van de cookies door de social media kanalen. De gegevens die wij door middel van Google Analytics
verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Mocht u hier toch vragen over hebben, neem dan
alstublieft via email contact met ons op.
Bij klachten kunt u allereerst bij Loendersloot Groep zelf terecht, mocht u er niet uitkomen, dan verwijzen wij u
door naar de Autoriteit Persoonsgegevens.
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Loendersloot Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. De website van Loendersloot Groep maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat
uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door Loendersloot Groep verzamelde persoonsgegevens, neem
dan contact met ons op via info@loenderslootgroep.nl. www.loendersgroep.nl is een website van Loendersloot
Groep.
Loendersloot Groep is als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres:
Loenderslootgroep B.V.
Waalbandijk 8b
6541AJ Nijmegen
KvK nummer:
09180867
024 420 00 65
info@loenderslootgroep.nl
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