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In deze Privacy Policy legt IMEZO uit welke persoonsgegevens IMEZO verzamelt en verwerkt, voor welke
doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat het cookiebeleid van IMEZO is.
Algemeen
IMEZO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u IMEZO verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en adequaat wordt beveiligd. Uw gegevens
worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de diensten van
IMEZO te maken hebben. IMEZO houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming
Persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens
In het kader van de dienstverlening van IMEZO of wanneer u anderszins contact heeft met IMEZO legt IMEZO
de gegevens vast. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u via een contactformulier op de website van
IMEZO informatie aanvraagt of indien u een mail stuurt.
IMEZO gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van de overeenkomst en de dienstverlening van
IMEZO. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt.
U kunt te allen tijde de website van IMEZO bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met IMEZO te delen.
Links
De website van IMEZO bevat mogelijk links naar andere websites. IMEZO draagt geen verantwoordelijkheid
met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens.
Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Cookies
IMEZO maakt bij het aanbieden van haar diensten via deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden
opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het internetbezoek
te monitoren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te identificeren.
Derden hebben geen toegang tot de door IMEZO geplaatste cookies. In uw browserinstellingen kunt u zelf
beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer
er een cookie wordt geplaatst. Indien u geen cookies accepteert, dan kan dit mogelijk gevolgen hebben voor
het gebruiksgemak van de website van IMEZO. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de
computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers
en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.
Daarnaast maakt IMEZO gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van
Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen
geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt IMEZO inzicht in het gebruik en kunnen
deze statistieken worden toegepast op de website van IMEZO. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken. IMEZO heeft hier geen invloed op. IMEZO heeft Google niet toegestaan de verkregen
analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
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Vragen, inzage en correctie of verzet
Vragen over dit privacy- of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail stellen door een e-mail te sturen naar: info [@] imezo.nl met
als e-mailonderwerp: “Privacy Statement”.
IMEZO kan u in dat geval verzoeken u adequaat te identificeren.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie
in kwestie mee te sturen.
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