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Privacybeleid 

Bij Samplonius & Samplonius streven we ernaar de privacy van alle gebruikers van onze website te beschermen. Het is belangrijk dat je 

weet welke persoonlijke gegevens wij over jou verzamelen en hoe wij deze gebruiken en beschermen! 

We hebben ons best gedaan om onze uitleg zo eenvoudig mogelijk te maken. Als je meer informatie wilt hebben, kun je altijd contact 

met ons opnemen! Als wij ooit belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacybeleid, laten we het je weten en vragen wij je daar 

jouw toestemming voor.  

Zie onderstaand hoe we zorgdragen voor jouw privacy: 

1. Hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen

2. Welke persoonsgegevens wij over jou verzamelen

3. Of we jouw gegevens delen

4. Cookies

5. Beveiliging

6. Jouw rechten

7. Wijzigingen in ons privacybeleid

1. Hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer je met ons contact hebt of als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Wij bekijken ook 

hoe bezoekers onze sites gebruiken, om zo onze diensten te kunnen verbeteren en de klantervaring te optimaliseren.

Wij verzamelen gegevens: 

 - als je je inschrijft voor de nieuwsbrief

 - als je rechtstreeks per e-mail of telefoon contact met ons opneemt; en

 - als je browst op en gebruikmaakt van onze sites

2. Welke persoonsgegevens wij over jou verzamelen

In het kader van de privacy van de bezoekers van onze website, geven we je graag meer duidelijkheid over de soorten 

persoonsgegevens die wij over jou verzamelen.

 1.  Als je onze site bezoekt en je emailadres invult bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, wordt je emailadres opgeslagen in de 

database voor onze nieuwsbrief.

 2.  We verzamelen technische gegevens over jouw mobiele telefoon of computer, zoals welk besturingssysteem wordt gebruikt, 

het type verbinding en het IP-adres waarvan je onze sites bezoekt.

Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief stem je in dat je emailadres wordt opgenomen in onze email database en je nieuwsbrieven 

van Samplonius & Samplonius ontvangt.  
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3. Of we jouw gegevens delen

De gegevens worden bewaard in ons CMS systeem en zijn niet openbaar. Wij zijn heel voorzichtig met jouw persoonsgegevens, en 

delen deze alleen intern en eventueel met ondersteuningspartners (die ons helpen problemen op te lossen die je met onze 

dienstverlening hebt).

4. Cookies

Je kunt je browser zodanig instellen dat alle of bepaalde cookies worden geweigerd of dat je gewaarschuwd wordt als websites toegang 

zoeken tot cookies of deze plaatsen. Als je het plaatsen van cookies deactiveert of cookies weigert, kan het zijn dat bepaalde gedeelten 

van de site niet meer optimaal functioneren.

Cookies worden gebruikt om: 

 - te meten hoe jij de website gebruikt zodat we deze op de beste manier kunnen updaten en verbeteren

 - te onthouden welke berichten jij al gezien hebt, zodat we ze niet opnieuw hoeven te laten zien

Je krijgt een bericht op de site voordat we cookies opslaan op je computer. Wanneer je onze website bezoekt en toestemming geeft 

voor cookies geef je toestemming dat wij deze cookies plaatsen en bovengenoemde punten uitvoeren.  

5. Beveiliging

Wij hebben beveiligingsmethoden die ervoor zorgen dat de door ons bewaarde persoonsgegevens afdoende beschermd zijn.  

Het verzenden van gegevens via het internet is nooit helemaal veilig. Hoewel wij maatregelen hebben getroffen ter bescherming van 

jouw persoonsgegevens, kunnen wij de beveiliging van jouw gegevens die worden verzonden naar ons nooit helemaal garanderen.

6. Jouw rechten

Als je ons toestemming hebt gegeven, kan je deze als volgt intrekken.

	 -	 	Om	geen	marketing	meer	van	ons	te	ontvangen	kan	je	je	voorkeuren	wijzigen.	De	uitschrijfinstructies	staan	in	elk	van	de	

e-mails die wij sturen, of neem contact met ons op en wij doen het voor je.

 - Ga naar “geavanceerd” binnen het kopje “privacy” van je browser om het gebruik van cookies uit te schakelen.

 - Je hebt ook rechten over hoe je persoonlijke informatie wordt gebruikt, inclusief:

 - Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door ons.

 - Het recht om te vragen dat je gegevens worden gewist of aangepast.

 - Het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over je hebben.

7. Wijzigingen in ons Privacybeleid

Elke wijziging in ons Privacybeleid wordt geplaatst op de site en waar van toepassing zullen we je op de hoogte brengen van de 

wijzigingen.


