Privacy statement
Orange Wonen Makelaars, gevestigd te Kerkstraat 235, 1521 JJ te Wormerveer.
Voor Orange Wonen Makelaars is bescherming van de privacy van haar bezoekers van groot belang.
Hieronder staat de Privacy statement uiteengezet.

Registratie van de gegevens
De website maakt gebruik van diverse formulieren en velden waar je persoonsgegevens in kan
achterlaten. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel dat vermeld staat bij
het formulier. De persoonsgegevens die je bij de registratie invult of aan Orange Wonen Makelaars
doorgeeft (naam, adres, woonplaats, nationaliteit, telefoonnummer, e-mail adres), zullen worden
opgenomen in de klantenadministratie van Orange Wonen Makelaars.
De persoonsgegevens zijn nodig voor de uitoefening van onze werkzaamheden als makelaar en
zullen gebruikt worden voor de uitoefening van die taken. Je gegevens zullen wij nooit zonder jouw
toestemming aan derden verstrekken.
Orange Wonen Makelaars maakt het mogelijk om je aan te melden voor gratis downloadbare media
en/ of nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van het recentste nieuws omtrent
wonen door middel van blogposts. Hiervoor hebben wij jouw naam en e-mailadres nodig. Deze
gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het verzenden en adresseren van de nieuwsbrief. In
elke nieuwsbrief is een link opgenomen die het makkelijk maakt om je voor de nieuwsbrief af te
melden. Je gegevens zullen wij nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekken.

Jouw rechten
Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens door een e-mail te
versturen aan info@orangewonen.nl of ons een brief te sturen naar Kerkstraat 237, 1521 JJ te
Wormerveer. Zijn jouw gegevens noodzakelijk voor je registratie, dan worden deze bewaard zolang je
geen bezwaar hebt gemaakt tegen jouw registratie bij ons.

Beveiliging gegevens
Orange Wonen Makelaars vindt het van groot belang dat jouw gegevens optimaal beveiligd en
beschermd worden tegen onrechtmatig gebruik. Bij Orange Wonen Makelaars heeft alleen
geautoriseerd personeel toegang tot jouw gegevens. De opslag en doorgifte van jouw gegevens via
het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Je kunt op elk moment inzage
krijgen in de gegevens die wij over jou verzamelen of, indien deze onjuist of niet relevant zijn, deze
corrigeren of verwijderen. Dit kun je doen door een e-mail te versturen met vermelding van jouw naam
en adres aan info@orangewonen.nl of door ons een brief te sturen onder vermelding van jouw naam
en adres naar Kerkstraat 237, 1521 JJ te Wormerveer.

Analytische gegevens

Om de website en het gebruiksgemak te kunnen verbeteren, wordt Google Analytics gebruikt om
algemene bezoekgegevens bij te houden. Deze statistieken zijn anoniem en niet tot individuele
personen herleidbaar. Het doel hiervan is om de inrichting en inhoud van de website te verbeteren,
zodat Orange Wonen Makelaars haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Wijzigingen
Orange Wonen Makelaars behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy
Statement.
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