
Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Duin Parc Hellevoetsluis B.V., hierna: 
Duyn Parc Hellevoetsluis acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. 
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

  •  duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. 
  Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  •  onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens 
  die nodig zijn voor die doeleinden;
  •  u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen 
  waarin uw toestemming is vereist;
  •  passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen 
  en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  •  uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, 
  te corrigeren of te verwijderen.

Duyn Parc Hellevoetsluis is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy-
verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-11-2021.

Gebruik van persoonsgegevens
Met het gebruik van deze website deelt u gegevens met ons via cookies. Maar het kunnen ook door 
u zelf ingevoerde persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt als geïnteresseerde voor 
een project. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u 
worden opgegeven, in het kader van de door u gestelde vraag of verzoek, of waarvan bij opgave 
duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens 
die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail 
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Cookies en Google Analytics
Uw gegevens worden in beginsel niet door ons aan derden verstrekt. Op onze site staan echter 
wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens 
worden automatisch gedeeld. Op hun websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.
Indien u uw gegevens invult omdat u interesse heeft in een project, worden deze gegevens ook 
met derden gedeeld, uitsluitend voor verkoopdoeleinden.
Wij maken op veersekreek.nl eveneens gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestanden die met 
pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van 
uw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek 
weer naar onze servers teruggestuurd worden. Zo wordt uw gebruik van de website gemakkelijker 
gemaakt. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat 
uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.
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Soorten cookies

Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat 
u de website makkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van uw inloggegevens, 
zodat u niet elke keer in hoeft te loggen. Ook het sluiten van de cookiemelding vallen onder 
functionele cookies.

Analytische cookies
Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten 
en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te 
maken. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. 
Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Deze gegevens 
worden door een extern bureau gemonitord in onze opdracht. Met dit bureau hebben wij een 
Verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. 
Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor 
andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag binnen één of meerdere websites op te slaan. 
Hiermee kunnen persoonlijke aanbiedingen voor u gemaakt worden. De tracking cookies op deze 
website zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Dat betekent dat die cookies niet door ons geplaatst 
worden maar door een andere partij. Dat gebeurt op het moment dat u via deze site bestanden 
opent die bij die andere partij opgeslagen zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan YouTube. Wij kunnen 
op deze site gebruik van embedded video’s van Youtube. Daartoe maken wij standaard gebruik van 
de ‘Privacymodus’ waardoor YouTube geen statistieken en/of marketing informatie opslaat tot het 
moment dat u de video gaat bekijken.
   
Toestemming
Niet alle cookies zijn gemaakt om uw gegevens te verzamelen. Met functionele cookies bijvoorbeeld 
worden geen persoonsgegevens verzameld. Om deze cookies te plaatsen is geen toestemming 
nodig. Ze worden daarom direct ingeladen als u de website bezoekt.

Bij analytische cookies is het soms wel maar soms ook niet nodig om vooraf toestemming te 
vragen om die te plaatsen. Dat hangt af van de gebruikte instellingen. Op deze website wordt 
gebruik gemaakt van Google Analytics. Bij de instelling daarvan hebben wij de handleiding van 
de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De instellingen zijn daardoor ‘veilig’, zodat deze cookie 
geplaatst mag worden zonder uw toestemming. Het wordt daarom direct ingeladen als u 
de website bezoekt.

Bij tracking cookies is altijd uw toestemming nodig voordat die geplaatst mogen worden. 
Deze cookies worden dus pas ingeladen nadat u daarvoor toestemming gegeven heeft.

Social media buttons (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram)
Eventuele social media buttons op deze website bevatten geen cookies. Het zijn links naar de web-
site van het betreffende platform (bijvoorbeeld) Twitter. Als u van die link gebruik maakt, verlaat u 
onze website en komt u dus terecht bij (bijvoorbeeld) Twitter. Daar geldt het privacybeleid en het 
cookiebeleid van het betreffende platform. Daar hebben wij geen invloed op en daar kunnen wij dus 
ook niet voor instaan. Als u wilt weten hoe zij met cookies omgaan, moet u hun website raadplegen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens
U heeft recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw (persoons)gegevens. 
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich adequaat te identificeren. Wanneer 
het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het 
cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.



Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoons-
gegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  •        Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) 
  waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer 
  u persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele 
wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing is eerder in deze 
privacyverklaring genoemd.

Contactgegevens
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u 
ons benaderen via info@duynparchellevoetsluis.nl of telefoonnummer 0299-413001.


