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PRIVACYVERKLARING

Algemeen
Vastgoed van Dorst gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de 
websitegebruiker. Vastgoed van Dorst hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant 
privacybeleid. Klachten en suggesties dienaangaande zijn zeer welkom en kunnen worden 
gemaild aan info@vandorst.eu.

Persoonsgegevens
Vastgoed van Dorst verzamelt alleen persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn 
opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om 
informatie aan te vragen. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende nationale en 
internationale privacy wetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. Deze gegevens worden 
uitsluitend verzameld en gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en worden niet voor andere 
doeleinden gebruikt. Indien u uw gegevens aan onze database wilt laten toevoegen of daaruit wilt 
laten verwijderen, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren, dan kunt u dat mailen aan 
info@vandorst.eu.

Verkeersgegevens
Tijdens en/of na bezoek van de Vastgoed van Dorst website verzamelt Vastgoed van Dorst 
verkeersgegevens. Verkeersgegevens zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het 
bezoek aan de website, zoals gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s door deze 
bezoekers worden bezocht. Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Vastgoed van 
Dorst verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de Vastgoed van Dorst website en 
worden aangewend om de website en dienstverlening te optimaliseren. Vastgoed van Dorst maakt 
hiervoor gebruik van Google Analytics.

Cookies
Google Analytics maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die een 
website op de harde schijf van uw computer plaatst voor registratiedoeleinden. Deze cookies 
verzamelen geen rechtstreeks identificerende informatie zoals uw naam of e-mailadres. Vastgoed 
van Dorst gebruikt cookies nooit om informatie uit uw computer op te halen die niet oorspronkelijk 
in een cookie is verzonden. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies 
accepteren. U kunt desgewenst de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. 
Wanneer u dit echter doet, kunnen bepaalde onderdelen van de website ontoegankelijk zijn of niet 
optimaal functioneren.

Verstrekking aan derden en beveiliging
Ons beleid is om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn 
op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht. 
Wij realiseren ons dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en nemen alle redelijke maatregelen 
om ze te beschermen.

Wij wijzen u erop dat deze Privacyverklaring van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. Bezoekers van 
de website wordt geadviseerd periodiek deze verklaring op wijzigingen na te gaan.
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