
Inleiding 
Wij zijn ervan bewust dat gebruikers van onze website- en/of communicatiemiddelen 
vertrouwen stellen in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw 
privacy te beschermen. Door middel van dit document laten we u weten welke 
gegevens we verzamelen als u onze diensten gebruikt, waarom we deze gegevens 
verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. 
 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van EcoBeco. U dient zich ervan 
bewust te zijn dat EcoBeco niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere 
sites en bronnen.  
 
EcoBeco is te bereiken via e-mail op saschavervloet@gmail.com.  
 
1. Doeleinden 
 

1.1. Google Analytics 
EcoBeco verzamelt gebruiksgegevens door middel van tracking cookies van 
Google Analytics om het gebruik van de website in kaart te brengen. 

 
2. Opslag van Gegevens 
 

2.1. Google Analytics 
De gebruiksgegevens die met Google Analytics verzameld worden, worden op 
servers van Google opgeslagen. Tevens bestaat de mogelijkheid dat deze data 
wordt geëxporteerd naar privé-computers van betrokken bij EcoBeco. 

 
3. Ontvangers van Gegevens 
 

3.1. Google Analytics 
De gebruiksgegevens van de website van EcoBeco zijn uitsluitend inzichtelijk 
voor betrokken bij EcoBeco. Deze gegevens worden niet met Google gedeeld. 

 
4. Rechten 
Iedere persoon wiens persoonsgegevens bij EcoBeco bekend zijn, bezitten de 
volgende rechten met betrekking tot deze gegevens. 
 

4.1. Recht op Inzage 
Iedere persoon wiens persoonsgegevens bij EcoBeco bekend zijn, behoudt te 
allen tijde het recht deze op te vragen.  
 
4.2. Recht op Rectificatie 
Iedere persoon wiens persoonsgegevens bij EcoBeco bekend zijn, behoudt te 
allen tijde het recht deze te laten wijzigen op zijn of haar verzoek. 
 
4.3. Recht op het Indienen van een Klacht 
Ieder persoon wiens persoonsgegevens bij EcoBeco bekend zijn, behoudt te 
allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 



Persoonsgegevens over eventuele onvrede over de verwerking van deze 
gegevens. 
 
4.4. Recht op Overdracht 
Ieder persoon wiens persoonsgegevens bij EcoBeco bekend zijn, behoudt te 
allen tijde het recht deze door laatstgenoemde over te laten dragen op zijn of 
haar verzoek. 
 
4.5. Recht op het Stoppen van het Gebruik van Gegevens 
Ieder persoon wiens persoonsgegevens bij EcoBeco bekend zijn, behoudt te 
allen tijde het recht deze niet meer te laten gebruiken of te verwijderen op zijn 
of haar verzoek.  

 
 
5. Beveiliging 
Alle accounts die toegang geven tot persoonsgegevens zijn voorzien van een 
wachtwoord. 
 
6. Veranderingen 
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze 
diensten en onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, 
kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om 
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
 
7. Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt 
uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer 
een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, 
op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld 
in uw browser. 
 
8. Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over 
dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 
Sascha Vervloet, EcoBeco 
saschavervloet@gmail.com 
 

 

 

 

 


