Privacy policy Hearing Pro Group
Hearing Pro Group respecteert de privacy van alle gebruikers en
bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informa e die u ons verscha vertrouwelijk wordt behandeld. Wij
gebruiken uw gegevens om de informa eaanvragen zo snel en
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze
gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Hearing Pro Group zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden
verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die
zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag.
Hearing Pro Group gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de
volgende diensten te leveren:
A)
Als u een aanvraag plaatst, hebben we uw naam, plaats en
e-mailadres nodig om uw aanvraag uit te voeren;
B)
Uw aanvraag door te geven aan een van de franchisenemers
in uw gebied.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren
over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en
ac es. Indien u dit niet langer op prijs stelt, kun u ons dit laten weten
door een e-mail te sturen naar info@hearingprogroup.com met de
vermelding van ‚afmelding’.
Indien u reageert op een ac e of prijsvraag, vragen wij uw naam, plaats
en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de ac e uit te voeren,
de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze
marke ngac es te meten.
Hearing Pro Group verkoopt uw gegevens niet.
Hearing Pro Group zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden
verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die
zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag. Onze medewerkers en
door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid
van uw gegevens te respecteren.
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Hearing Pro Group.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom
uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Al onze systemen en
servers zijn voorzien van de nieuwste so ware om virussen, phishing en
hackers tegen te gaan.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informa e die door uw browser worden
opgeslagen op uw computer. Hearing Pro Group gebruikt cookies om u
te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om
informa e te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te
verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze
cookies geven informa e met betrekking tot persoonsiden ﬁca e. U
kunt uw browser zo instellen dat u jdens uw bezoek aan onze website
geen cookies ontvangt.
Google Analy cs
Deze website maakt gebruik van Google Analy cs, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google
Analy cs maakt gebruik van 'cookies' om de website te helpen
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informa e over uw gebruik van de website wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informa e om bij te houden hoe
u deze website gebruikt, rapporten over de website-ac viteit op te
stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te
bieden met betrekking tot website-ac viteit en internetgebruik.

Google mag deze informa e alleen aan derden verschaﬀen indien Google
hiertoe we elijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informa e
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 benu en. Door gebruik te maken
van deze website gee u toestemming voor het verwerken van de
informa e door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
omschreven.
Privacy wetgeving – de 'cookiewet'
Zoals hierboven beschreven in de oﬃciële verklaring die Google Analy cs
gebruikers op hun website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik
van Google Analy cs. Dit programma levert belangrijke sta s eken over
aantallen bezoekers, de bezochte pagina's, de verkeersbronnen en andere
essen ële informa e waarmee wij deze website voortdurend kunnen
verbeteren voor de gebruikers. Deze sta s eken zijn anoniem en niet te
herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik
gemaakt van zogenaamde 'behavioural targe ng' waarmee wij op basis
van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien. Je surfgedrag blij volledig
anoniem.
Google Analy cs maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje
dat op jouw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving
zijn func onele en technische ﬁrst-party cookies (bijvoorbeeld om een
wachtwoord op te slaan) toegestaan zonder toestemming van de
gebruiker, mits wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website
hierover te informeren. First-party cookies worden geplaatst door de
eigenaar van de website en zijn in de meeste gevallen belangrijk voor het
func oneren van de website. Third party cookies echter zijn cookies die
niet van de eigenaar van de website zijn, maar van derden, bijvoorbeeld
van adverteerders of adverten epla ormen. Deze cookies zijn niet meer
toegestaan zonder uw expliciete toestemming vooraf. Ook voor ﬁrst-party
cookies die gegevens van personen opslaan en niet strikt noodzakelijk zijn
is uw toestemming nodig.
Opt-out
Als u het script van Analy cs liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier
een opt-out plugin voor Google Analy cs downloaden:
h ps://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw
bezoek niet meer mee in de sta s eken van alle websites die Google
Analy cs gebruiken.
Vragen?
Indien u nog vragen mocht hebben met betrekking tot de Privacy Policy
van Hearing Pro Group, dan kun u een e-mail sturen naar
info@hearingprogroup.com. Onze klantenservice helpt u verder als u
informa e nodig hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U hee
nadrukkelijk het recht op correc e van uw gegevens. In geval dat wijziging
van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina al jd
de meest recente informa e.
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