
 
PRIVACY	POLICY	
In deze Privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens wij van jou verwerken 
wanneer je onze website bezoekt en jouw persoonsgegevens opgeeft, hoe we dat doen en 
welke rechten je daarbij hebt. Jouw persoonsgegevens verwerken wij zorgvuldig en in 
overeenstemming met de wet. 
 
Doeleinden 
Wij verwerken jouw persoonsgegevens op grond van jouw toestemming om je te informeren 
over het woningbouwproject van CPgo.  
 
Derden 
Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden indien wij of een derde een rechtmatig 
belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt. Als we derden toegang 
geven tot jouw persoonsgegevens doen we dat uitsluitend als we er zeker van zijn dat de 
derde de persoonsgegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is 
aan het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen en alleen in 
overeenstemming met de wettelijke vereisten. Met derde partijen die jouw 
persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. 
 
Wij bewaren onze persoonsgegevens op servers in de EER 
Wanneer je onze website bezoekt wordt het IP-adres en browserinformatie opgeslagen in de 
logbestanden van de server. 
 
Cookies en hyperlinks 
Wij gebruiken functionele analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser 
van jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische 
functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te 
kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden. De 
door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden 
overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze 
informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-
activiteit op te stellen. 
 
Nieuwsbrief 
Bij het opslaan van de gegevens wordt je e-mailadres ook opgeslagen en, als je dit hebt 
aangegeven, gebruikt om een nieuwsbrief te verzenden waarin je updates ontvangt van het 
project. Je hebt altijd de mogelijkheid om jou af te melden. 
 
Inzage en aanpassen 
Jij hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke 
persoonsgegevens er van jou zijn geregistreerd. Als je van mening bent dat wij onjuiste 
persoonsgegevens over jou hebben, dan kun je deze laten corrigeren. Ook kun je vragen 
jouw persoonsgegevens te verwijderen uit ons systeem. 
 
Bewaartermijn 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen 
waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. 
 
 
 


