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Privacybeleid
Deze website wordt beheerd door Kerkveld.nl.
‘Lansink & Partners Financieel Advies’ houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van
dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van web statistieken en om te kunnen voldoen aan de
verplichte vereisten. ‘Lansink & Partners Financieel Advies’ gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens
onder andere door naleving van en verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met
de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en de Gedragscode Persoonsgegevens
Financiële Instellingen.
Lansink & Partners Financieel Advies’ houdt geen specifieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw
naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.
Voornoemde informatie wordt verzameld via een zogenaamde cookie. Een cookie is een tekstbestand
dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Voor zover er gewerkt
wordt met dergelijke cookies wordt daarin geen naar unieke personen te herleiden informatie
opgenomen.
De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw
browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Helpfunctie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje
ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u
naar het cookie beleid. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die via eventuele
links op deze website kunnen worden bezocht.
Dit privacy beleid is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van
wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot
tijd of er veranderingen zijn opgetreden. Als u vragen heeft over dit privacy beleid of over de verwerking
van gegevens, neemt u dan contact met ons op.
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