
PRIVACY STATEMENT 

Solid Bamboo conformeert zich aan de Wet PersoonsRegistra8e. Wij behandelen de door u verstrekte 
gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. 

De benodigde persoonsgegevens in het contacAormulier worden uitsluitend gebruikt om met u in 
contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag. 

Solid Bamboo geeB de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere par8jen, tenzij u 
hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag 
gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere op8malisering van en communica8e 
over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informa8e 
wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en 
zorgvuldige wijze. U heeB recht op inzage en correc8e van uw persoonsgegevens. 

GOOGLE ANALYTICS 

"Deze website maakt gebruik van Google Analy8cs, een webanalyse-service die wordt aangeboden 
door Google Inc. ("Google"). Google Analy8cs maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op 
Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site 
gebruiken. De door het cookie gegenereerde informa8e over Uw gebruik van de website (met 
inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informa8e om bij te houden hoe u de website gebruikt, 
rapporten over de website-ac8viteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan 
te bieden met betrekking tot website-ac8viteit en internetgebruik. 
 
Google mag deze informa8e aan derden verschaffen indien Google hiertoe wePelijk wordt verplicht, 
of voor zover deze derden de informa8e namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet 
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies 
weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op 
dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benuPen. Door gebruik te 
maken van deze website geeB u toestemming voor het verwerken van de informa8e door Google op 
de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven." Lees hier alles over het privacybeleid 
van Google. 

WIJZIGING PRIVACYBELEID 

Deze Privacy Policy is bijgewerkt op 22 augustus 2019

https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

