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Brentano: 

• gaat zorgvuldig om met gegevens van bezoekers van onze website.  
Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de 
privacy policy van Brentano. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de privacywet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.  

• legt gegevens vast die uitsluitend door ons worden verwerkt voor het doel waarvoor zij zijn 
verstrekt. Derden hebben geen beschikking over deze gegevens, tenzij nadrukkelijk anders is 
aangegeven. 

• maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden 
toegang krijgen tot deze gegevens. 

 
Uw rechten 
U heeft recht op inzage en rectificatie van uw gegevens in het contactformulier.  
Daarnaast heeft u het recht op het laten wissen van uw persoonsgegevens. 
 
Cookies 
Brentano verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals aantal 
bezoekers, duur van het bezoek, bezoek aan specifieke pagina’s e.d. Deze gegevens worden 
uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. Deze informatie is niet 
herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website.  
Om deze gegevens te verzamelen wordt gebruik gemaakt van zogenoemde ‘cookies’.  
Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op de harde schijf van de computer van de 
bezoeker wordt opgeslagen. 
Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.  
Het gebruik van cookies kan door de bezoeker worden aangepast via de instellingen in de 
browser. In dat geval is het echter mogelijk dat delen van de website niet gebruikt kunnen 
worden. 
 
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de website van Brentano.  
Brentano is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de privacy policy voor websites van 
derden die via de site van Brentano, door middel van links, te bereiken zijn. 
 
Door de website van Brentano te gebruiken, stemt u in met het hierboven omschreven beleid.  
 
Heeft u vragen?  

Mail: privacy@brentano.nl 

Informatie 

Meer informatie over bescherming persoonsgegevens kunt u vinden op: 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

 


