
 

Verklaring over privacy en cookies op Laguneaussan 

 

Over Laguneaussan 

Domaine de Laguneaussan 

107 Rue Joseph et François Conord 

33340 Lesparre-Médoc 

France 

Opslaan en verwerking 
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden we ons aan de 

privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Wanneer u het contactformulier op onze website invult, vragen wij u om uw voor- en achternaam, 

telefoonnummer (optioneel) en e-mailadres. De gegevens worden verzonden naar info@laguneaussan.com (en 

dus opgeslagen op onze server). Wij maken gebruik van een (back-up) server om het contactformulier geregeld te 

testen en te monitoren. Wij verzamelen uw persoonsgegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen. Wij 

verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk is vereist. 

Wij kunnen alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u achterlaat middels het 

contactformulier. Door het hokje ‘Ja, ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens op de 

wijze zoals beschreven in de privacyverklaring’ aan te vinken gaat u akkoord met de inhoud van dit document. 

 

Inzage en wijziging  
Nadat uw gegevens succesvol zijn verzonden via het contactformulier, ontvangt u op het door u opgegeven 

emailadres een bevestigingsmail. Deze email kan in uw spambox terechtkomen en bevat een kopie van de 

gegevens zoals wij die zullen ontvangen. Wanneer u de door u opgegeven informatie wilt verbeteren, aanvullen 

en/of wilt laten verwijderen, dient u opnieuw contact met ons op te nemen. 

 

Beveiliging 
Het berichtenverkeer tussen uw pc, telefoon of tablet en deze website verloopt via SSL/HTTPS. Dit houdt in dat 

het verkeer is versleuteld. Hiermee wordt ongewenst ‘afluisteren’ door derden voorkomen. 

 

Cookies 
Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt. 

 

Privacy wetgeving en Analytics 
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten 

plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over 

aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze 

website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden 

tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op 

basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit 

contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. 

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. 

Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de 

gebruiker nodig is. 

 

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld 

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is 

van Laguneaussan en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële 

doeleinden. Laguneaussan heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo 

ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. 

Verder wordt vanuit het Analytics account van Laguneaussan geen informatie gedeeld met Google of andere 

partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Laguneaussan een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig 

is om de kwaliteit en veiligheid van laguneaussan.com te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 24 

maanden geldig. 

  

mailto:info@laguneaussan.com


 

Opt-out 

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google 

Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee 

in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. 

 

Google Analytics – verklaring van Google 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google 

Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden 

geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie 

gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google 

opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze 

website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website 

(laguneaussan.com) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 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 weigeren door in Uw browser de 

daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle 

mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming 

voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

 

Voor meer informatie, zie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-

cookies-plaatsen 

 

Gebruiksvoorwaarden en disclaimer 

Op het gebruik van deze website (laguneaussan.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. 

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze 

gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

 

Laguneaussan streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze 

informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Laguneaussan niet in voor de 

volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. 

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Laguneaussan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor 

schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of website en evenmin voor het niet goed functioneren 

van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet 

zonder meer een relatie tussen Laguneaussan en de gebruiker van de website ontstaan. 

 

Laguneaussan heeft geen invloed op hyperlinks naar websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de 

beschikbaarheid in inhoud daarvan. Laguneaussan aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor schade die 

voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 
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