Privacy statement
Privacybeleid
Hotelwitteveen.eu
De gegevens die u op Hotelwitteveen.eu heeft verstrekt worden conform de voorwaarden zorgvuldig
verwerkt, beveiligd en niet aan derden verstrekt.
Nieuwsbrieven
Via hotelwitteveen.eu kunt u zichzelf ook aanmelden voor de nieuwsbrief van en over Hotel het
Witte Veen. De gegevens die u hierbij verstrekt worden net als uw persoonsgegevens zorgvuldig
verwerkt, beveiligd en niet aan derden verstrekt. Bij elke ontvangen nieuwsbrief kunt u zichzelf aanof afmelden.
Cookie beleid
Hotel het Witte Veen maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat
op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen om u te herkennen als u de site opnieuw
bezoekt. De domeinnaam waaronder de cookies worden opgeslagen is www.hotelwitteveen.eu. De
geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van uw bezoek tot ongelimiteerd. De opslag en
doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd. Deze cookies bevatten bij Hotel het Witte
Veen geen persoonlijke informatie.
Waarom
Wij verzamelen alleen anonieme gegevens over het gebruik van deze website. We gebruiken deze
cookies om het juist functioneren va n de website te kunnen garanderen en door analyse van de
verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd. Zo kunnen wij ook onze dienstverlening
verder optimaliseren en verbeteren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel
gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.
Gebruik
Onze cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt uw
internetbrowser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen
van cookies verbiedt.
Uitzetten
U kunt de cookies uitzetten via de instellingen van uw browser of via de “cookie instellingen” button
rechtsboven op elke willekeurige pagina. Het uitzetten van cookies kan het functioneren en / of
gebruikersgemak van onze website beperken.
Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van Hotel het Witte Veen in de nabije
toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken
of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij ervoor
zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

