
Nieuwe Privacy Policy per 25-05-2018 door het ingaan van de 
AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) – Marieke
Tra
In dit privacy beleid vertellen wij je hoe wij omgaan met jouw gegevens.

Alle (persoonlijke) informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Gegevens die je ons geeft, worden alleen gebruikt indien ze noodzakelijk zijn om 
werkzaamheden aan jouw site uit te voeren.
Kortom je gegevens zijn veilig bij Marieke Tra en worden niet gedeeld met 3e partijen.

Wij beschermen jouw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt om je website te realiseren, wijzigingen te 
doen op- of rond je site en om je site live te plaatsen, kortom alleen voor 
werkzaamheden met directe betrekking tot je website of webshop.
Om jouw gegevens te laten verwijderen, kun je een mail sturen naar: 
info@marieketra.nl
Bij Daan Webdesign worden jouw gegevens veilig bewaart zolang ze nodig zijn of 
bewaart moeten blijven volgens de termijn van de wettelijke bewaarplicht.
Wanneer we jouw gegevens niet meer nodig hebben om werkzaamheden uit te 
voeren, je opzegt of wanneer je aangeeft dat je uit het klantenbestand verwijdert wilt 
worden zullen wij dit ten allen tijden respecteren.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien?
Dat kan altijd, stuur hiervoor een mail naar info@marieketra.nl en wij nemen zo 
spoedig mogelijk contact met je op.
Wel is het zo dat we vragen om identificatie omdat we hier extra voorzichtig mee zijn.

Daan Webdesign maakt gebruik van diverse cookies, deze cookies gebruiken wij om 
inzicht te hebben in ons website bezoek en om onze website te verbeteren.

Wil je cookies uitschakelen?
Je kunt via jouw browser cookies uitschakelen.
Je kunt cookies wissen, of je cookie instellingen wijzigen.
Voor meer informatie verwijzen we je naar de handleiding van het bedrijf waarvan je 
de browser gebruikt.

De volgende cookies zul je aantreffen op https://marieketra.nl
1. Functionele cookies | Deze cookies zorgen alleen voor de juiste informatie op de 
juiste plek op de website.



2. Analytische cookies | Laten zien hoe onze website wordt gebruikt. Denk aan 
informatie voor ons met betrekking tot het aantal bezoekers op de website.
3. Tracking cookies | Deze worden geplaatst door Google Analytics. Voor deze cookies 
staat de cookiebanner op onze site. Je kunt zelf kiezen of je deze cookies accepteert.

Waar gebruiken wij cookies voor?

Marieke Tra maakt gebruik van cookies om onze website te blijven verbeteren.
Zo kunnen we zien hoe je onze website gebruikt.
Cookies worden onder andere voor het volgende gebruikt:
1. Het verbeteren van de website.
2. Gebruiksvriendelijkheid verbeteren.
3. Om te meten hoeveel bezoekers onze website bezoeken.

Wil je meer informatie over dit privacy beleid?
Stuur een mail naar info@marieketra.nl
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