Geachte bezoeker
De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer bij het gebruik van onze webpagina’s is voor
ons zeer belangrijk. Neemt u daarom kennis van de volgende informatie:
Anoniem bekijken van informatie
U kunt de webpagina’s van Skiverhuur Sporthaus Kesper in principe bezoeken, zonder ons mede
te delen, die u bent. Wij kennen alleen de naam van uw internet-serviceprovider, de website, van
waaraf u ons bezoekt, en de webpagina’s, die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt gebruikt
voor statistische doeleinden. Als individuele gebruiker blijft u anoniem.
Verwerving en verwerking van persoonsbetrokken gegevens
Indien u informatiemateriaal, nieuwsbrieven of brochures bestelt, vragen we naar uw naam en
naar andere persoonlijke informatie. U beslist er zelf over of u deze gegevens invoert. We slaan
uw informatie op op speciaal beschermde servers in Duitsland. De toegang daartoe is alleen
mogelijk voor bijzonder bevoegde personen, belast met de technische, economische of
redactionele omgang met de servers.
Export en verwerking van de gegevens in staten buiten de Europese Economische
Gemeenschap
Wij exporteren geen gegevens naar staten buiten de EEG.
Gebruik en doorgeven van persoonsgebonden gegevens
Wij geven uw persoonsbetrokken gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming door aan
derden. Voor zover we daar wettelijk of door een vonnis toe worden verplicht, geven we uw
gegevens aan inlichtingendiensten door.
Externe Links
Om u optimaal te informeren vindt u op onze pagina’s links, die naar pagina’s van derden
verwijzen. Voor zover niet duidelijk herkenbaar zijn, wijzen we er u op, dat het om een externe
link gaat. Skiverhuur Schneider heeft daarbij geen invloed op de inhoud en de vormgeving van de
pagina’s van andere aanbieders. De garanties van deze verklaring in verband met de
dataveiligheid gelden daardoor dus vanzelfsprekend niet.
Gebruik van cookies
Bij het aanpassen van de inhoud aan uw interesses worden cookies gebruikt. De meeste browers
zijn zo ingesteld, dat ze automatisch cookies accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies
uitschakelen of uw browser zo instellen dat hij u verwittigt van zodra er cookies worden
verzonden.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc ("Google") Google Analytics maakt gebruik van "cookies",
tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en die het mogelijk maken een analyse van
uw gebruik van de website. De informatie die door het cookie gegenereerde informatie over uw
gebruik van deze website (inclusief? Lich uw IP-adres) wordt overgebracht naar een server van
Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van
de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten en andere
met website en internet-gerelateerde diensten. Google mag deze informatie aan derden, tenzij
vereist door de wet of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google
zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het

gebruik van cookies door de juiste instellingen van uw browser te weigeren, maar we erop wijzen
dat u niet in staat zijn om alle mogelijkheden van deze website te gebruiken in dit geval. Door het
gebruik van deze site gaat u akkoord met het verwerken van de informatie door Google op de
wijze zoals hierboven en voor de bovengenoemde doel beschreven.
Verdere informatie en contacten
Heeft u verdere vragen over het thema dataveiligheid bij Skiverhuur Sporthaus Kesper heeft, richt
u zich dan tot (skiverleihkesper@web.de).

