PRIVACY - DISCLAIMER - COOKIES
De website www.corbiedeals.be is eigendom van Corbie Hotels bvba
Contactgegevens:
Corbie Hotels bvba
Corbiestraat 64
2400 Mol
mol@corbiehotel.com
Inzamelen van informatie – Privacy en gegevensbescherming
De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens moeten worden
verstrekt. Wanneer de gebruiker toch om persoonlijke informatie gevraagd wordt, zal deze informatie enkel
gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de dienstverlening van en door Corbie Hotels bvba op
basis van de contractuele relatie als gevolg van de registratie van uw vraag dan wel op basis van haar
gerechtvaardigd belang om diensten te verlenen en u hiervoor te contacteren.
De informatie over jou wordt je op verzoek meegedeeld. Je kan deze, indien nodig, laten verbeteren of wissen.
Daartoe volstaat het ons te mailen op mol@corbiehotel.com. Ben je het niet eens met de manier waarop
Corbie Hotels bvba uw gegevens verwerkt, kan je klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit /
Belgische commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer.
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende
algemene voorwaarden:
Aansprakelijkheid
De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Uiteraard is deze
informatie richtinggevend en door de beknoptheid niet altijd volledig. Voor verdere en concrete uitleg kan je
met Corbie Hotels bvba contact nemen via mail. Gelet op onze middelenverbintenis, wijzen we elke
aansprakelijkheid af voor schade van welke vorm dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de aangeboden
informatie.
Cookies
Deze website maakt gebruik van "cookies" om je bezoek aan onze website zo optimaal mogelijk te laten
verlopen en cookies geven ons de mogelijkheid om de website te optimaliseren. De cookies op onze
internetpagina's slaan geen persoonlijke gegevens op. Een aparte cookie onthoudt je aanmeldgegevens. Bij het
inloggen kan je aangeven dat u niet wenst dat deze cookie geplaatst wordt.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Daarbij
maakt Google Analytics gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden
geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. Google zal deze informatie enkel gebruiken
om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen
en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Je kan
voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website
geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt. Meer informatie
over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt je bij de voorwaarden van Google Analytics of bij
het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen je erop dat op deze website Google Analytics met de
code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP
masking) te garanderen.
Je kan het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen.
Wij wijzen u er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Verder kan je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IPadres) voorkomen door de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren.
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