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Privacy Beleid van Of The Lucky Wevert 
 

 
Hartelijk bedankt voor uw bezoek aan onze website Of The Lucky Wevert. 
Betrouwbaarheid is een belangrijke factor in onze omgang met klanten. Wij 
respecteren uw privacy en behandelen uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en 
vertrouwelijk, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
 
Door deze website te gebruiken geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.  
 
Gebruik van persoonlijke gegevens: Doeleinden en gegevens  
Wilt u via deze site een vraag stellen of een afspraak maken? Dan vragen we u om uw 
persoonsgegevens in te vullen. We gebruiken deze gegevens om uw vragen te 
beantwoorden en u te informeren. We delen uw gegevens niet met derden, noch 
verhuren of verkopen we deze aan derden.  
 
Wij verzamelen gegevens met het volgende doel:  
- Gedrag en bezoekgegevens website 
Op  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als uw browser uw IP-adres, 
gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruiken wij die voor de 
statistieken van onze website en om de werking van onze website 
gebruikersvriendelijker te maken. Wij kunnen dan zien hoe vaak en wanneer onze site 
bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem 
gemaakt.  
- Overige doeleinden 
Uw e-mailadres, uw vestigingsadres en/of naam gebruiken wij om administratieve 
taken uit te kunnen voeren. Zo nodig gebruiken wij deze gegevens om eventuele 
klachten en/of geschillen met u te behandelen.  
Het kan zijn dat wij uw gegevens met anderen moeten delen om te kunnen voldoen 
aan onze wettelijke verplichting. 
In geen geval verkopen wij uw gegevens aan derden, zoals aan andere bedrijven. 
 
Gegevens wijzigen of verwijderen  
Wilt u uw gegevens laten wijzigen of uit ons databestand laten verwijderen? Dan 
verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met Of The Lucky Wevert via 
ons contactformulier. 
 
Let op! We checken eerst even of het verzoek van u komt.  
 



 

oftheluckywevert@gmail.com     |     www.oftheluckywevert.nl     |     +31 (0)6 15 42 79 12 

 

Gebruik van cookies  
Onze website gebruikt cookies. Dit zijn tekstbestandjes die automatisch op uw 
computer worden geplaatst om gegevens te verzamelen over het gebruik van deze 
website. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt uw 
browser ook instellen om cookies te weigeren.  
De volgende cookies plaatst onze website: - Cookie voor Google Analytics  
De website  maakt gebruik van Google Analytics van ‘Google Inc’ om bij 
te houden hoe de bezoekers onze website gebruiken. Wij kunnen dan zien hoe vaak 
en wanneer onze site en welke pagina’s bezocht worden. De verkregen informatie van 
de cookie, in combinatie met uw IP-adres, wordt overgeplaatst naar een van de Google 
servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt. 
Als u niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kunt u dit via de browser 
uitschakelen.  
- Social media deelknoppen 
Op onze website zijn knoppen opgenomen om onze blogposts te kunnen delen op 
sociale netwerken Facebook. Om deze knoppen te laten werken worden cookies 
geplaatst. 
Lees de privacyverklaringen van Facebook welke persoonsgegevens deze bedrijven 
via de cookies verwerken en hoe ze met uw privacy omgaan.  
 
Meer informatie over cookies?  
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:  
www.cookierecht.nl	
www.opta.nl	
www.consuwijzer.nl	 
 
Gegevens van onze kennel 
Kennel Of The Lucky Wevert 
 
Contact via:  oftheluckywevert@gmail.com 
 
Het kan zijn dat deze verklaring aangepast moet worden. Kijkt u daarom geregeld naar 
deze pagina. We houden u op de hoogte via onze website en Facebook.  
 
Laatst opgemaakt op 26 maart 2019.  
 


