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Privacy Policy Webtwister
WebTwister respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website.
De website biedt mogelijkheden tot interactie. Zo kunt u formulieren invullen om uzelf
op te geven voor workshops, de nieuwsbrief of gewoon het opnemen van contact. Deze
door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt
verstrekt. Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij dat
noodzakelijk is voor het doel waarvoor u die gegevens heeft verstrekt.
U heeft het recht om de informatie die wij van u hebben op te vragen en (indien nodig) aan te
passen. U kunt daarvoor contact met ons opnemen via het mailadres info@webtwister.nl.
Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van
bezoekersstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt
geanonimiseerd opgeslagen. WebTwister en Google kunnen niet zien welke personen onze
website hebben bezocht. De statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om
de website te optimaliseren, onder andere door druk bezochte pagina’s eenvoudiger vindbaar
te maken.
De informatie die Google verzamelt, wordt mogelijk opgeslagen op servers buiten de
Europese Economische Ruimte. WebTwister heeft geen invloed op het gebruik van de data
door Google en/of derde partijen. Google kan de gegevens verstrekken aan derden als zij
daartoe op grond van de wet verplicht is of voor zover de informatie namens Google door
derden wordt verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Google’s Privacy FAQ en
het Overzicht van Google Analytics.
U kunt zelf kiezen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren
cookies automatisch, maar u kunt gewoonlijk de instellingen van uw browser aanpassen,
zodat cookies voortaan geweigerd worden.
Voor vragen over dit cookie- en privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via het
e-mailadres info@webtwister.nl of door gebruik te maken van het contactformulier op onze
website.
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