COOKIE POLICY onlinedomineren.com
Cookies
Voor het geval onlinedomineren.com cookies plaatst op haar Website dan is het volgende
van toepassing:
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de Website van
onlinedomineren.com worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze
zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kan onlinedomineren.com hiermee de Website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van u browser verwijderen. De cookies die onlinedomineren.com gebruikt zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de Website en uw gebruiksgemak.
onlinedomineren.com maakt op haar Website enkel gebruik van functionele en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

onlinedomineren.com zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is
voor de doeleinden waarvoor deze eventueel worden verwerkt. De termijn die
onlinedomineren.com toepast op uw persoonsgegevens verschilt, op basis van de soort
informatie en de reden waarom deze wordt verwerkt.

Beveiliging van uw gegevens
onlinedomineren.com heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen teneinde te
trachten te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren, gebruikt of
toegankelijk zijn, op ongeoorloofde wijze.

Uw rechten
U heeft onder meer de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:
•

Bevestiging vragen of onlinedomineren.com in het bezit is van aan u gerelateerde
persoonsgegevens;

•

Verzoeken om toegang/inzage te krijgen tot persoonsgegevens van u die worden
verwerkt door onlinedomineren.com en om informatie te verkrijgen over de wijze waarop
deze gegevens worden verwerkt;

•

Vereisen dat onlinedomineren.com incorrecte of incomplete persoonsgegevens
wijzigt/aanvult en/of persoonsgegevens verwijdert. Bij verwijderen van persoonsgegevens,
kan het zijn dat onlinedomineren.com dan niet langer in staat zal zijn om een
overeenkomst uit te voeren;

•

Het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;

•

Een verzoek doen om uw persoonsgegevens aan u of een door u aangewezen derde over
te dragen.

Indien u aanspraak wenst te maken op één of meerdere van voorgenoemde rechten, dan
kunt u daartoe een bericht sturen aan info@ onlinedomineren.com.
onlinedomineren.com zal uw bericht in beginsel binnen 4 weken beantwoorden.
onlinedomineren.com kan deze Privacy Policy nu en dan aanpassen. De meeste recent
versie is beschikbaar op https://www.onlinedomineren.com

