PRIVACY STATEMENT
MAATSCHAP KROESEPATERNOTTE.
KroesePaternotte is de retailmakelaar van Nederland. KroesePaternotte is sinds 1984 actief
in de retailmarkt, variërend van winkels in winkelstraten, winkelcentra, woonboulevards
alsmede warenhuizen en al het overige waar een kassa staat. KroesePaternotte garandeert
zorgvuldige en discrete omgang met zowel van bezoekers of van gebruikers van haar app(s),
alsmede van huurders en van verhuurders verkregen informatie.
KroesePaternotte respecteert de privacy van de gebruikers van de app(s) van
KroesePaternotte en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt
verschaft door u, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze Privacy Statement wordt
beschreven hoe KroesePaternotte uw persoonsgegevens verwerkt.
De app biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren door het versturen van
een e-mail of het direct bellen naar KroesePaternotte. De gegevens die u hierbij verstrekt
zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te beantwoorden en niet voor andere
doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt,
tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van uw verzoek.
De app biedt keuzes ten aanzien van locatiebepaling en push notificaties. Een push
notificatie houdt in dat u een waarschuwing te zien of te horen krijgt, wanneer
KroesePaternotte middels haar app een mededeling verstuurt. Indien u hiervoor
toestemming heeft gegeven dan ontvangt u deze notificaties. Wanneer u toestemming geeft
voor de locatiebepaling dan kan de app uw locatie gebruiken om bijvoorbeeld verhuurbare
objecten in uw nabijheid te tonen.
De instellingen/voorkeuren die u in de app maakt worden opgeslagen op de server van
KroesePaternotte. Deze gegevens kunnen op ieder moment door u worden gewijzigd in de
app. Door de app te gebruiken geeft u toestemming voor deze verwerking van gegevens.
Eventuele reacties die u via de app verzendt, worden opgeslagen op de server van
KroesePaternotte. KroesePaternotte gebruikt deze gegevens om de app gebruiksvriendelijker
te maken door het gedrag van de gebruiker bij te houden en bepaalde gebruikersvoorkeuren
op te slaan. Informatie die zo wordt verzameld is zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van KroesePaternotte, dan kunt u
een e-mail sturen naar info@kroesepaternotte.com en helpen wij u graag verder. U hebt
recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw
persoonsgegevens, overeenkomstig en beperkt tot het bepaalde in de Wet bescherming
persoonsgegevens.
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