
Privacy Statement 
Wij vinden het belangrijk dat je privacy gewaarborgd is. Persoonlijke en/of 
zakelijke informa=e die je als bezoeker achterlaat op onze websites 
behandelen wij vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij stellen nooit zomaar 
je persoonsgegevens aan een externe par=j ter beschikking, tenzij wij door de 
klant in eerdere overeenkomsten hebben geïnformeerd, wij door de klant zijn 
geautoriseerd of er een weBelijke verplich=ng bestaat om persoonsgegevens 
te verstrekken. Wij respecteren de eisen die de Wet bescherming 
persoonsgegevens stelt. 

Cookieverklaring 
Voor het verbeteren van onze website houden wij sta=s=eken bij, zoals 
bezoekaantallen, bezoekfrequen=e, geografische loca=es. Daarnaast gebruiken 
wij de data voor het plaatsen van gerichte informa=e en aanbiedingen en het 
verder op=maliseren van onze dienstverlening. Deze informa=e is echter 
algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele, persoonlijke 
bezoeker. 

Wij maken op onze websites gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein 
bestand dat op de harde schijf van je computer die wordt opgeslagen om je te 
kunnen herkennen als je de site opnieuw bezoekt. Je kunt de browser zo 
instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het 
verzamelen van cookies niet mogelijk is. 

Func=onele cookies 

Om jouw bezoek aan onze website preMger en eenvoudiger te maken, zijn 
de func=onele cookies ingeschakeld. Denk hierbij aan het onthouden van 
keuzes en/of persoonlijke voorkeuren zoals (maar niet beperkt tot) een 
taalkeuze, inloggegevens of het onthouden van de accepta=e van een 
cookieverklaring. 

Google Analy=cs 

Wij maken gebruik van Google Analy=cs om rapportages te krijgen over onder 
andere hoe bezoekers de website gebruiken, het gebruik van de zoekmachine 



en welke pagina’s bezoekers bekijken op de website. Wij hebben Google niet 
toegestaan de verkregen informa=e te gebruiken voor andere Google 
diensten. De informa=e die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk 
geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google kan 
deze informa=e aan derden verstrekken indien Google hiertoe weBelijk wordt 
verplicht, of voor zover derden de informa=e namens Google verwerken. Lees 
de privacyverklaring van Google om te lezen wat zij met jouw 
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

Sociale media 

Op deze website kunnen buBons worden opgenomen om inhoud te kunnen 
delen op sociale netwerken zoals Facebook en TwiBer. Deze buBons werken 
door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf aWoms=g 
zijn en zelf cookies kunnen plaatsen. Wij hebben hier geen invloed op. Meer 
informa=e over wat de verschillende sociale media met deze gegevens doen 
vind je in de privacyverklaringen van de betreffende netwerken. 

Verwijderen en weigeren van cookies 

Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds geplaatste cookies 
verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop 
verschilt per browser. Hieronder lees je hoe dit voor jouw browser werkt: 

• Internet Explorer 
• Microso] Edge 
• Mozilla Firefox 
• Google Chrome 
• Safari 
• Opera 

Het uitschakelen van cookies hee] alleen gevolgen voor de computer én 
browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van 
meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig 
te herhalen. 

Links 

http://support.microsoft.com/gp/cookies/en
https://support.microsoft.com/en-us/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/


Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk 
voor de manier waarop andere websites de privacy van de bezoekers 
waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites. 

Wijzigingen 

StreetGasm behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. 

Vragen 

Heb je vragen over ons privacy statement? Neem dan contact met ons op. 

https://www.streetgasm.com/nl/contact/

