Privacy en Cookie beleid.

Alle persoonsgegevens die door Alosery Art & Design worden verzameld worden verwerkt op een wijze die in
overeenstemming is met de wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei de wet Algemene verordening
gegevensbescherming).
Alosery Art & Design gebruikt op deze website cookies. In het overzicht hieronder kunt u zien welke cookies wij
gebruiken en met welk doel.
Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De informatie die,
bijvoorbeeld door middel van cookies, door UP en/of derden wordt verzameld kan voor de volgende doeleinden
worden gebruikt:
Analytische doeleinden: om het gebruik van de website van Alosery Art & Design te analyseren. Voorbeeld: er
kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Alosery Art & Design
weet welke onderdelen van haar website populair zijn.
Social media doeleinden: om zo informatie te kunnen delen via social media.
Personalisatie doeleinden: om bezoekers te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is. Wij proberen
onze site zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen.
Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De
website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven
voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds
jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.
Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van
nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw
browser. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze
handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo
vaak als nodig te herhalen. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke
webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.
Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari
De door ons verwerkte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Indien u inzage wenst
in de door ons van u verwerkte persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen u dan zo spoedig
mogelijk meedelen welke gegevens door ons van u worden verwerkt.

Heeft u vragen over onze privacyverklaring? Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan Alosery Art & Design
via info@aloseryart.nl

Dit Privacy & Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op: 18-05-2018

