PRIVACY VERKLARING
Linden Groep respecteert de privacy van de bezoekers van haar website(s) en de rechten van bezoekers met
betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Totdat u op de website het gebruik van
cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op
uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Linden Groep deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van
de overeenkomst en om te voldoen aan wettelijke verplichting. Deze derde partijen zijn in opdracht aangenomen
bouwbedrijven, notariskantoren, gelieerde makelaarskantoren, communicatiebureaus, online marketingbureaus.
Al deze partijen dragen op verschillende wijze bij aan een succesvolle uitvoering van onze vastgoedprojecten.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Linden Groep blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Linden Groep uw persoonsgegevens aan andere
derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Linden Groep gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Linden Groep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die
uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-watzijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale
media-bedrijven. Zoals Google Analytics en Facebook.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft recht op inzage en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht tegen de
verwerking van uw gegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met contact@delooiers.nl.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Linden Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld. Wij gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens voor de duur zoals deze bij
wet is bepaald.
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: contact@delooiers.nl
Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

