Privacyverklaring
Dagje Boets, Kinder-en gezinstherapie , is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze website is eigendom van Dagje Boets Kinder-& gezinstherapie
Contactgegevens:

Platanendreef 26, 2950 Kapellen
0479/92 81 38
BE0881.252.225.
dagje@mcdestroom.be
dagjeboets@gmail.com

Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaar je je akkoord met onderstaand
privacy- en cookiebeleid, dat samen ons algemeen privacybeleid en algemene voorwaarden geldig is.
Privacy
Dagje Boets, Kinder- & Gezinstherapie vindt jouw privacy heel belangrijk. Hoewel de meeste
informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt,
is het mogelijk dat je als gebruiker om persoonsgegevens gevraagd wordt. Deze bevatten informatie
over een identificeerbare persoon zoals een naam, e-mailadres of contactgegevens. Dagje Boets,
Kinder- & Gezinstherapie verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Belgische wet van 8
december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor deze specifieke doeleinden : klantenbeheer,
versturen van nieuwsbrieven en andere online marketingdoeleinden. De ingezamelde gegevens
worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden, met uitzondering van eventuele partners.
Je kan je steeds kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct
marketing. Ook beschik je over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je
persoonsgegevens. Dat kan door een ondertekend verzoek, samen met een kopie van de
identiteitskaart, te overhandigen op de maatschappelijke zetel van Dagje Boets, Kinder- &
Gezinstherapie of per post te versturen.
Dagje Boets, Kinder- & Gezinstherapie kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van
niet-persoonlijke aard zoals onder andere browser-type, IP-adres, besturingsprogramma, de
domeinnaam van de website langs waar je tot de website bent toegekomen of waarlangs je die
verlaat. Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor toekomstige
bezoekers.
Het gebruik van “cookies”
Tijdens je bezoek aan deze website kunnen er cookies oftewel kleine tekstbestanden op de harde
schijf van je computer of mobiele apparaat geplaatst worden. Zij kunnen gebruikt worden om
gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en de website optimaal te laten
functioneren. Ook kunnen zij gebruikt worden om trends in het gebruik van de website te volgen. Zij
kunnen niet gebruikt worden om jou als persoon te identificeren.

Deze cookies kunnen ook afkomstig zijn van derden. Dit kunnen bijvoorbeeld marketing-, of
advertentieplug-ins zijn waaronder cookies van Facebook en cookies van Google Analytics.
Je kan je internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een
waarschuwing ontvangt bij de installatie van een cookie of dat de cookies na het surfen op de
website weer van de harde schijf verdwijnen. Dat kan in de instellingen van je browser (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde grafische elementen niet correct
worden weergegeven of dat bepaalde applicaties niet zullen functioneren zonder het accepteren van
cookies.
Cookies via Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om deze website te
helpen analyseren m.b.t. het gebruik ervan. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd,
wordt overgebracht naar en door Google. Ze kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten
over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden
met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken
van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

