Privacy- en cookieverklaring
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. B.M. Tandtechniek streeft ernaar om uw
privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de
informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen
wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze
privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw
gegevens omgaan.
Het gebruik van cookies
Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies.
Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website
automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC,
tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het
device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de
volgende soorten cookies:
•

analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers
wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen
doorvoeren;

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken
deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten
de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld,
wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij
hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die
Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed
op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacy
beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse
Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer informatie
over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te
passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt.
Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van
eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en
cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de
onderstaande contactgegevens:
info@bmtandtechniek.nl of 020-6324070

