Cookie-statement Anne de Makelaar.
Ben je klant bij ons, of bezoek je een van onze websites? Dan
verwerken wij persoonsgegevens van jou. Persoonsgegevens zijn
gegevens zoals jouw naam, jouw adres of het IP-adres van jouw
computer. In de tekst hieronder lees je hoe wij met jouw
persoonsgegevens en met jouw privacy omgaan. Je leest waarom
wij persoonsgegevens verwerken en met wie wij die delen. Ook lees
je wat jouw rechten zijn als het gaat om jouw persoonsgegevens.
Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening kan Anne de Makelaar gegevens vastleggen in
een bestand. Anne de Makelaar gebruikt deze gegevens om gebruikers van
annedemakelaar.nl en al aan haar gelieerde sites, op de hoogte te houden van
nieuwe objecten en dienstverlening.

Beveiliging gegevens
Anne de Makelaar maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te
voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest
gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te
optimaliseren, zodat Anne de Makelaar haar dienstverlening verder kan
optimaliseren.

Cookies
Anne de Makelaar maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik
van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van
de computer wordt opgeslagen.

Welke (persoons)gegevens verzamelt Anne de Makelaar via Cookies?
Anne de Makelaar verzamelt IP-adressen en MAC adressen (waar mogelijk
geanonimiseerd), surf- en klikgedrag, cookie identifiers, technische kenmerken (zoals
de browser die u gebruikt en de resolutie van uw computerscherm), vanaf welke
pagina je op de website van Anne de Makelaar bent gekomen, wanneer en hoe lang
je onze websites bezoekt of gebruikt, of je gebruik maakt van functionaliteiten van
onze websites en welke pagina’s je bezoekt op onze website.

Welke cookies gebruikt Anne de Makelaar?

•
•
•
•
•
•

Functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites optimaal functioneren.
Analytische (tracking) cookies om het gebruik van de site te meten en problemen
snel te signaleren.
Social media cookies om de inhoud van onze websites te delen via social media.
Advertentie cookies om advertenties te tonen en te meten, om te verrekenen met
externe partijen.
Interesse cookies voor het opslaan van voorkeuren en inhoud van ingevulde
formulieren.
Persoonlijke content en aanbiedingen op basis van analyse en combinatie van online
data en (persoons-)gegevens met uw toestemming.
Bovenstaand overzicht van cookies is een momentopname. Anne de Makelaar
streeft ernaar deze lijst zo up-to-date mogelijk te houden. Vanwege het niet-statische
karakter van internet en de vele betrokken (externe) partijen kan het echter zo zijn
dat niet alle actuele cookies en/of sites per direct in dit overzicht te vinden zijn.

Wijzigingen
Anne de Makelaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een
update van het privacybeleid van Anne de Makelaar. Als je nog vragen hebt over ons
privacybeleid, neem dan contact op met Anne de Makelaar via
info@annedemakelaar.nl

