Privacy Policy
Dit is de Privacy Policy van GBA Bouwbegeleiding & Advies b.v. (hierna te noemen “GBA”, “wij”,
“ons”, of “onze”), een onderneming met adres St. Servatiusstraat 6, Heeswijk-Dinther. GBA is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17104347. Deze Privacy Policy legt uit hoe
wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website
www.gbainfo.nl (hierna te noemen “Website”). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op
een wijze welke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang
hebben tot de Website (hierna te noemen “Gebruikers”). Door het gebruiken van onze Website
begrijpt u en gaat u akkoord dat GBA een platform biedt voor het plaatsen van inhoud, inclusief
foto’s, reacties en andere materialen (hierna te noemen “Gebruikers Inhoud”). Dit betekent dat
andere Gebruikers kunnen zoeken naar, zien, gebruiken of het delen van uw Gebruikers Inhoud dat
openbaar toegankelijk is via onze Website.
Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:
a. naam;
b. geboortedatum;
c. gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres, wanneer u zich registreert voor een GBA account;
d. profielinformatie, die u verstrekt via uw account;
e. communicatie tussen GBA en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen).
Log file informatie
Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt, wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand
kan informatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze
Website, die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en
andere statistieken.
Metadata
Metadata zijn meestal technische gegevens die worden geassocieerd met Gebruikers inhoud. Zo kan
metadata beschrijven hoe, wanneer en door wie een deel van de Gebruikers Inhoud werd verzameld
en hoe deze inhoud is geformatteerd. Gebruikers kunnen metadata toevoegen aan hun Gebruikers
Inhoud door een hashtag (trefwoorden markeren als u een foto plaatst), geotag (locatie op een foto
markeren), reacties of andere gegevens toe te voegen. Dit maakt Gebruikers Inhoud makkelijker
doorzoekbaar voor anderen en interactiever.

Pagina 1 van 2

Analytische diensten
Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends
van de Website te meten. De tools verzamelen informatie, die verzonden zijn door uw computer of
andere apparaten, onze Website, de webpagina’s die u bezoekt, add-ons en door andere informatie
die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn
eenvoudige tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw
computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet
beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Google
analytics installeert een permanente cookie op uw webbrowser om u te identificeren. De cookie kan
door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te
gebruiken en delen wordt beperkt door de ‘Google Analytica Terms of Use’ en de ‘Google Privacy
Policy’. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen.
DoubleClick Cookie
Google gebruikt cookies om advertenties op onze Website te tonen. Google’s gebruik van
DoubleClick cookie geeft hun gebruikers de gelegenheid om advertenties te tonen gebaseerd op de
interesses van hun bezoekers. U kunt zich afmelden voor het gebruik van DoubleClick Cookie door de
Google Acts Settings pagina te bezoeken.
GBA gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden, nadat u onze Website
heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de
advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken te optimaliseren.
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