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Privacy statement van ’t Blokhuus
Website:
Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult of ons een e-mail
stuurt, dan worden de gegevens bewaard, zolang de aard van de gegevens nodig
is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling.

Cookies:
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet
of mobiele telefoon worden geplaatst. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat door het bezoeken van een pagina o de website wordt
meegestuurd. De cookie wordt vervolgens door uw browser op de harde schijf
van uw computer, mobiel of tablet opgeslagen.
Wij gebruiken functionele cookies om uw instellingen en voorkeuren te
onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie voor meer
informatie de toelichting op de site van de Consumentenbond. Voor het plaatsen
van functionele cookies is geen toestemming vereist.

SSL beveiliging
‘t Blokhuus heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen
om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van
onwettige verwerking.
Met een Domein Validatie certificaat zorgen we ervoor dat er een versleutelde
verbinding (Secure Sockets Layer ofwel SSL) bestaat tussen een apparaat en de
server waarop de gegevens worden opgeslagen. Dit betekent dat
formuliergegevens over een beveiligde internetverbinding gaan.
Het SSL protocol is ontworpen om privacy voor communicatie op het internet te
garanderen en is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van
berichten te voorkomen. Als je op een beveiligde pagina bent, dan dient jouw
browser je te melden dat je op een veilige site bent. Voor deze site wordt er een
slotje getoond in de browserbalk. Dit slotje is vaak groen (afhankelijk van de
browser) en toont soms “Veilig” erbij.
‘t Blokhuus beschermt gebruikersinformatie ook offline. Al uw gegevens zijn
beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een
bepaalde taak te verrichten hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

Aanpassen privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen
zullen op deze website worden gepubliceerd.
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