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Beheer 

Kynomassage heeft het beheer van deze website in eigen handen, in samenwerking met 

Zegenrijk (https://www.zegenrijk.nl/) die ons website ontwikkeld heeft. Onze 

contactgegevens zijn elders op de site te vinden. De contactgegevens van Zegenrijk kunt u 

terugvinden op hun website. 

 

Uw gegevens 

Wij respecteren de privacy van onze klanten en de overige bezoekers van onze website en 

zorgen ervoor dat al de, door u aangeleverde, persoonlijke informatie door ons vertrouwelijk 

wordt behandeld met in acht neming van de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) en daarom zal deze informatie nooit zonder uw toestemming gedeeld worden met 

derden. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan dan 

kunt  u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Uw inschrijving en NAW-gegevens 

Als u via onze website online inschrijft worden alle gegevens, ingevuld op het online 

inschrijfformulier, bewaard in ons klantenbestand en online inschrijfsysteem. Het 

klantenbestand en het online inschrijfsysteem bewaren wij in een beveiligde omgeving. Ons 

klantenbestand en het online inschrijfsysteem zijn alleen inzichtelijk voor de eigenaar van 

Kynomassage en de medewerkers van Zegenrijk. 

 

Opvragen gegevens 

U heeft te allen tijde het recht om de door u aan ons aangeleverde klantgegevens in te zien 

en te laten wijzigen. 

 

Google Analytics  

Kynomassage maakt gebruik van Google Analytics om na te kunnen gaan hoe gebruikers 

onze website gebruiken. De hiermee verkregen informatie wordt samen met uw IP-adres 

overgebracht naar de servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze 

informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om ons informatie te kunnen 

verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te 

bieden. Google kan deze informatie aan derden doorgeven zodra zij hiervoor wettelijk worden 

verplicht of zodra derden de informatie namens Google verwerken. Kynomassage heeft hier 

geen enkele invloed op. Zelf optimaliseren wij onze website d.m.v. het bijhouden van 

algemene bezoekgegevens. In het kader hiervan kunnen uw IP-adres, het tijdstip van gebruik 

en de gegevens van uw browser worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses 

van uw bezoek- en (door)klikgedrag op onze site. Deze gegevens worden nooit aan derden 

verstrekt. 

 

Cookies 

Kynomassage maakt op haar website gebruik van cookies om te functionaliteit van de 

pagina’s van onze website te optimaliseren. Door het opslaan van de cookies kunnen wij u bij 

een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. U kunt zelf in uw browser instellen of u het 

gebruik van cookies wel, niet of gedeeltelijk toestaat. U kunt via uw browser ook te allen tijde 

cookies weer van uw computer verwijderen. Kynomassage is ook aanwezig op Facebook. 

Facebook maakt gebruik van codes door middel waarvan zij cookies plaatsen. Wat Facebook 

met deze cookies doet kunt u teruglezen in de privacyverklaring van Facebook. Kynomassage 

heeft hier geen invloed op. 

 

Aanpassen privacyverklaring 

Kynomassage is gerechtigd om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat 

wij u daar persoonlijk van op de hoogte stellen. De doorgevoerde wijzigingen zullen op deze 

website te bekijken zijn. 


