Privacyverklaring
Welkom!
Jager Media verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze
producten en diensten. Jager Media hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van
belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. De manier waarop wij
met uw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet.
U leest hier o.a. hoe wij omgaan met uw gegevens, hoe en welke informatie wij kunnen en mogen
verzamelen en voor welke doeleinden we die kunnen en mogen gebruiken. Daarnaast leest u in dit
document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt laten
wijzigen en wie de (mogelijke) gebruikers van deze gegevens zijn.

Onze contactgegevens
U kunt contact opnemen met Jager Media via de contactgegevens op onze website. Voor zaken met
betrekking tot onze dataverwerkingen kunt u terecht bij Arthur@jagermedia.nl.

U stuurt ons een e-mail of vult ons contactformulier in
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens
die u ons toestuurt bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van
de inhoud van het bericht.
Jager Media gebruikt uw e-mailadres zodat wij:
•
•

U te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

U bezoekt onze website
Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw
computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst op het moment dat u een website bezoekt.
Door het gebruik van cookies functioneert onze website beter. Ze zorgen bijvoorbeeld voor een
goede werking van de website en zorgen er voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt
getoond, elke keer dat u onze website bezoekt.

bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, via welke pagina u op onze website aankomt en
op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke
informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid.
Cookies worden door Jager Media maximaal een maand bewaard.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen
analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik
van de website (zonder uw IP-adres,) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers
in de Verenigde Staten. Voor meer informatie wordt doorverwezen naar het Privacyverklaring van
Google Analytics.
Jager Media heeft het gebruik van IP-adressen door Google Analytics beperkt door deze te
anonimiseren. Hierdoor is een IP-adres niet te herleiden tot een adres. Daarnaast heeft Jager Media
het delen van gegevens met Google uitgeschakeld, waardoor uw gegevens alleen bij Jager Media
blijven.
De gegevens verzameld door Google Analytics worden maximaal 2 jaar bewaard.

U heeft recht op inzage in uw gegevens
Aan een ieder wordt op zijn of haar verzoek inzage gegeven in zijn/haar persoonsgegevens die
worden verwerkt door Jager Media. Op verzoek kunnen persoonsgegevens worden verbeterd of
aangevuld, tenzij dit niet is toegestaan op grond van een wettelijke bepaling.
U kunt een inzageverzoek indienen door een e-mail naar Arthur@Jagermedia.nl te sturen, onder
vermelding van “Inzage persoonsgegevens”. Een verzoek om verbetering of aanvulling van
persoonsgegevens kan op dezelfde wijze als een inzageverzoek gedaan worden. Wij nemen binnen
30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Delen met derden
Persoonsgegevens aanwezig binnen Jager Media worden niet gedeeld met derden.

