
 

Privacy Beleid 

HypnoLabOnline (t.w. Anneke Dusseljee en Menno Littel) respecteert de privacy van alle 
gebruikers van haar site(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons 
verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.  
Wij gebruiken uw gegevens met uw toestemming. HypnoLabOnline zal uw persoonlijke 
gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. De consument heeft recht op inzage, wijziging 
en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens. HypnoLabOnline gebruikt 
persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren: Uw persoonsgegevens worden 
opgenomen in het klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het 
aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit 
voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van 
marketingactiviteiten door HypnoLabOnline, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke 
verplichtingen zoals oa de wettelijke fiscale bewaarplicht. HypnoLabOnline verstrekt geen 
gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. 
De persoonsgegevens zijn via de beveiligde digitale online software alleen inzichtelijk voor 
HypnoLabOnline. De software waar HypnoLabOnline mee werkt voldoen aan de wettelijk 
privacy eisen en is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

cookie beleid website(s) 

• passief verstrekte informatie 

Wanneer u een internetsite bezoekt, zijn bepaalde gegevens van u, zichtbaar voor 
beheerders van deze website. Dit geldt ook voor websites van HypnoLabOnline. 
Voorbeelden van deze gegevens zijn: het IP-nummer van uw computer, het type 
besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de ‘weg’ die u aflegt binnen de 
website. Deze gegevens identificeren dus de ‘machine’ en niet de persoon, en worden 
uitsluitend gebruikt om te zien welke pagina’s populair zijn en om de kwaliteit en de 
toegankelijkheid van www.hypnolab.online te verbeteren. 

• cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website, door uw browser op de 
harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Nagenoeg elke website maakt gebruik van 
cookies. Wanneer u www.hypnolab.online bezoekt, zullen zowel HypnoLabOnline als andere 
partijen cookies plaatsen. Cookies zorgen er voor, dat de navigatie door de website 
eenvoudig en probleemloos verloopt. Ook zorgen ze er voor, dat u niet elke keer opnieuw 
dezelfde informatie ontvangt of hoeft in te vullen. Ze maken het surfen dus eenvoudiger. De 
cookies die HypnoLabOnline gebruikt, zijn functioneel en statistisch van aard. Ze onthouden 
bijvoorbeeld wat er in uw winkelmandje zit, welk product u als laatste hebt bekeken en/of 
welke pagina’s u hebt bezocht. Via de cookies van andere (social media) partijen, zoals 
Facebook, kunt u de producten van HypnoLabOnline ‘liken’. De cookies die HypnoLabOnline 
inzet, worden niet gebruikt om personen te identificeren en worden niet voor privacy 
schendende doeleinden gebruikt. Google Diensten: Via onze website worden cookies 
geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst en de “ads”-

http://www.hypnolab.online/


dienst. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruiken en om gerichte advertenties te plaatsen op Google-
producten die u gebruikt. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- 
en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. 

Indien u desondanks geen prijs op stelt op het gebruik van cookies, kunt u de ontvangst 
blokkeren in de toolbar van uw eigen browser. U kunt u ook afmelden voor het gebruik van 
Google-cookies door Instellingen voor advertenties van Google te bezoeken. U kunt zich ook 
afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het 
Network Advertising Initiative te gaan of het gebruik van apparaat-ID's kunnen wijzigen 
in instellingen van hun apparaat. 

Let op; indien u cookies weigert of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van 
www.hypnolab.online gebruik maken. 

wijzigingen en vragen 

HypnoLabOnline behoudt zich het recht voor, ons privacy- en cookie-beleid van tijd tot tijd 
aan te passen. Heeft u vragen over ons privacy- en cookie-statement? Neemt u dan contact 
met ons op 

 

http://www.google.com/settings/ads
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
https://support.google.com/ads/answer/1660762#mob
http://www.hypnolab.online/

