Privacyverklaring
In deze privacyverklaring beschrijven we hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking
van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten op het gebied van internetdiensten en het beheren van de daaruit
voortvloeiende relaties.
Websitegebruik en cookies
Hieronder vind je specifieke informatie over de verwerking van persoonsgegevens via deze
website.
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op je
computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer je de site raadpleegt. De
cookies hebben geen toegang tot andere informatie op je computer, tablet of mobiele
telefoon.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk voor een ongestoord gebruik van de
website. Daarbij wordt het IP-adres opgeslagen dat is gekoppeld aan het apparaat waarmee
je de website bezoekt. Voor deze cookies hoef je geen toestemming te geven.
Website-analyse
Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren.
De inrichting van Google Analytics is in overeenstemming met de Handleiding
privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor
deze cookies hoef je geen toestemming te geven.
Er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten volgens de Europese
privacywetgeving;
Er worden geen IP-adressen opgeslagen, omdat het laatste octet van het IP-adres is
gemaskeerd;

‘Gegevens delen’ met andere Google diensten is uitgeschakeld;We maken geen gebruik van
andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Inzage en verwijdering van persoonsgegevens
Wil je inzage in de persoonsgegevens die via deze website van jou verwerkt worden of
wil je die persoonsgegevens laten verwijderen, neem dan contact op met de functionaris
gegevensbescherming.
ABP heeft zelf geen functionaris gegevensbescherming. ABP heeft de verwerking
van persoonsgegevens uitbesteed aan APG. APG heeft wel een functionaris
gegevensbescherming. Deze functionaris ziet erop toe dat APG bij die verwerking van
persoonsgegevens de verplichtingen uit privacy wet- en regelgeving naleeft. Het e-mailadres
van de functionaris gegevensbescherming is functionaris.gegevensbescherming@apg.nl.

