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Privacybeleid
Stichting Logeerhuis Simba respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel (per email en/of per contactformulier) aan
Stichting Logeerhuis Simba verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens wordt behandeld.

Stichting Logeerhuis Simba gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine
stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer. Zo kunnen wij u herkennen bij een
volgend bezoek. De cookies identificeren alleen computers. Ze worden dus niet gebruikt om personen te
herkennen. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan
de wensen van onze webbezoekers. Sommige cookies zijn essentieel om de website goed te laten
functioneren en het gebruik van de website en/of diensten te vergemakkelijken. Daarnaast verzamelen wij
met behulp van cookies informatie over het gebruik van onze website.

Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze
website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er
sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Google Adwords
Onze website maakt ook gebruik van Google Adwords voor het bijhouden van conversies. Deze cookies
worden alleen in uw browser geplaatst wanneer u op een advertentie klikt die wordt weergegeven in
Google. De cookie geeft weer dat u op de advertentie heeft geklikt en naar onze webpagina bent gegaan.
Deze cookies verlopen na 30 dagen en bevatten geen persoonlijke gegevens.

Share buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze
sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Met die codes worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen
invloed op. Lees u het privacybeleid van deze sociale netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te
lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Cookies uitschakelen
U kunt het gebruik van onze cookies uitschakelen door in uw webbrowser in te stellen dat u alle of slechts
bepaalde cookies wilt weigeren. Wel willen we u erop wijzen dat u in dat geval mogelijk niet van alle
mogelijkheden van de website gebruikt kunt maken en sommige onderdelen van de site niet beschikbaar
zullen zijn. Als u de cookie voor Google Analytics wilt uitschakelen, kunt u de cookies per geval afwijzen
(uw browser geeft aan wanneer er een cookie wordt verzonden). Naast het afwijzen van cookies kunt u ook
de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics
informatie over uw websitebezoeken verzamelt. Als u conversiecookies van Google Adwords wilt
uitschakelen, kunt u in uw browser instellen dat cookies van het domein ‘googleadservices.com’ moeten
worden geblokkeerd.
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Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Niet verantwoordelijk voor websites van derden
Op het gebruik van websites van derden kan een ander privacybeleid van toepassing zijn. Het hier
omschreven privacybeleid heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die via de website of
dienstverlening van Stichting Logeerhuis Simba zijn verkregen. Wij zijn niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor websites van de derden.

Wijzigingen privacybeleid
Met het bezoeken van onze website stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid. Wij behouden te
allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. U leest hier altijd de meest recente versie.
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