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Algemeen Massets B.V. voldoet aan de eisen van de Europese Algemene Verordening
Persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor alle dataverwerking op de website
www.massets.nl. In dit privacy statement maken wij duidelijk hoe wij op deze website
omgaan met persoonsgegevens en cookies.
Concreet:
• Massets verzamelt geen persoonlijke gegevens via haar website.
•	Om statistieken over website bezoek te analyseren worden geanonimiseerde gegevens
gebruikt.
•	Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om gegevens te beschermen
en ongeautoriseerde toegang tot gegevens te voorkomen. Dit geldt ook voor de partij
die onze website beheert.
Cookies
Onze website gebruikt op dit moment geen cookies. Cookies zijn kleine bestanden
waaruit het gebruik van de website en bezoekersaantallen geanalyseerd kunnen worden.
Mocht dit in de toekomst veranderen dan wordt alleen gebruik gemaakt van non-privacy
intrusive cookies (geen-privacy schendende cookies) benodigd voor website- optimalisatie
en cookies die het aantal bezoekers van de website bijhouden. Geen van dit type cookies
vereist toestemming van de gebruiker.
Google analytics
Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om het aantal bezoekers van onze website
bij te houden en om inzicht te krijgen over het gebruik van onze website. Google heeft
geen toestemming om de via Google analytics verkregen informatie te gebruiken voor
andere Google diensten of te delen met derden. Daarnaast wordt het verkregen IP-adres
door Google geanonimiseerd.
Inzicht in- en aanpassen van uw data
U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over onze privacy policy of als u uw
data wilt bekijken, aanpassen of verwijderen. Conform de AVG heeft u een aantal rechten.
Omdat de website geen persoonlijke gegevens opslaat, zal een beroep op deze rechten
niet van toepassing zijn.
“Rechten conform de AVG”
U heeft het recht om: • geïnformeerd te worden over welke persoonlijke data we
verzamelen en waarvoor we deze gebruiken; • incorrecte gegevens te corrigeren;
• persoonlijke data te laten verwijderen; • eventuele toestemming tot verwerking terug
te trekken; • bezwaar in te dienen tegen het gebruik van uw persoonlijke data.
Contactgegevens:
Massets B.V.
Tel: 073 – 648 88 00
Info: anita.maas@massets.nl

