Privacyverklaring
Algemeen
Meradin (hierna "wij" of "ons" genoemd) respecteert de privacy van elk individu dat deze
website (de "Website") bezoekt en is gevoelig voor privacykwesties op internet. We vinden
het belangrijk dat u weet hoe wij de informatie die we op internet over u vernemen,
verwerken. Daarom somt deze privacyverklaring de informatie op die wij van u kunnen
verzamelen en hoe we deze informatie kunnen gebruiken. We behouden het recht voor deze
privacyverklaring naar eigen goeddunken en op elk moment te wijzigen of aan te passen
zonder voorafgaande mededeling.

Persoonlijke Informatie
Over het algemeen kunt u onze Website op het internet bezoeken zonder ons te vertellen wie
u bent of zonder enige persoonlijke informatie over uzelf mee te delen. In sommige gevallen
kunnen onze webservers automatisch bepaalde niet-persoonlijke gegevens over u verzamelen
wanneer u aansluiting maakt met of een link volgt naar de Website. Voorbeelden van deze
niet-persoonlijke gegevens zijn: domeinnamen, IP-adressen, het type webbrowser dat u
gebruikt en het type besturingssysteem dat u gebruikt. Deze informatie wordt verzameld om
het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die men op de Website doorbrengt, de bekeken
pagina's en andere gelijkaardige informatie te verzamelen. Wij gebruiken deze informatie om
het gebruik van de Website te analyseren en de inhoud ervan te verbeteren.
Soms hebben wij echter andere informatie van u nodig, zoals uw naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres. Wij zullen deze informatie niet van u verzamelen tenzij u
deze vrijwillig geeft. Daarom vragen wij u, als u ons geen persoonlijke gegevens wenst te
geven, deze niet in te vullen. Wanneer u ons persoonlijke gegevens geeft, dan kunnen wij
deze informatie als volgt gebruiken: om uw vraag te beantwoorden, uw aanvraag te
verwerken of u toegang te verlenen tot specifieke accountinformatie; we kunnen de gegevens
opslaan en verwerken om uw behoeften beter te begrijpen en na te gaan hoe we onze
producten en diensten kunnen verbeteren. We zullen uw persoonlijke gegevens niet
aanbieden, verkopen of verhuren aan derden.
U persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als u een overeenkomst met ons aangaat.
U heeft altijd het recht deze in te zien. Hiertoe krijgt u van ons bij het aangaan van een
overeenkomst een inloglink en code toegestuurd, waar u deze gegevens kunt zien en indien
nodig aanpassen.
Verwijdering van uw gegevens zal alleen kunnen plaatsvinden als deze niet meer relevant
zijn.

Cookies

Wanneer u onze Website bezoekt, is het mogelijk dat we bepaalde informatie op maat op uw
computer opslaan. Deze informatie wordt geleverd via een technologie die "cookie" wordt
genoemd. Een cookie is een piepklein gegevenselement dat een Website naar uw browser kan
sturen en dat dan op uw harde schijf wordt bewaard zodat wij u kunnen herkennen bij uw
volgende bezoek. Bij de meeste webbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf wissen of
alle cookies blokkeren, en kunt u uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt wanneer u een
cookie ontvangt. In de handleiding van uw browser vindt u meer informatie over deze
functies.

Andere Websites
Deze Website bevat mogelijk links naar andere sites. Hoewel we ernaar streven alleen links te
leggen met websites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn we niet
verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van andere websites. Deze
privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die via deze website wordt
verzameld.

Wijzigingen aan de Verklaring
Meradin behoudt zich het recht voor haar Privacyverklaring op elk moment te wijzigen.
Indien wij onze verklaring moeten wijzigen zullen we een bericht over de verandering op
deze pagina posten.

Contactinformatie
Als u nog vragen heeft over onze privacyverklaring, gelieve dan contact op te nemen met ons
team via het contact formulier.
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