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Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een 
privacy beleid opgezet.  
In ons privacy beleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke 
gegevens door ons worden gebruikt.  
Ons privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Sport- en Lifestyle Fryslan en niet van 
derden. Door gebruik te maken van onze website www.humagel.nl, accepteert u ons privacy beleid. 
  
Persoonlijke omgeving 
Wanneer u zich aanmeldt bij onze persoonlijke omgeving, vragen wij u om enkele persoonsgegevens. 
Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de diensten voor u uit te kunnen voeren. Deze 
persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden 
niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze 
diensten. 
  
E-mail 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat wij die berichten opslaan. 
Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens 
worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van 
onze diensten. 
  
Cookies 
Onze website www.humagel.nl maakt gebruik van “cookies”  om ons te helpen analyseren hoe 
gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de 
website, wordt opgeslagen op onze beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt 
aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van onze diensten. 
U kunt ervoor kiezen om de cookies wel of niet te accepteren. Het is mogelijk dat sommige functies 
en –services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 
  
Doeleinden 
Sport- en Lifestyle Fryslan verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor de genoemde 
doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid, tenzij van tevoren schriftelijk door u 
goedgekeurd. 
  
Derden 
De informatie wordt enkel op onze eigen server opgeslagen en niet met derden gedeeld. 
  
Veranderingen 
Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze website 
www.humagel.nl. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site, kunnen leiden tot 
wijzigingen in ons privacy beleid. De meest up to date versie van ons privacy beleid staat altijd op 
onze website. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 
  
Persoonsgegevens 
Wij bieden alle bezoekers van onze website www.humagel.nl de gelegenheid tot het inzien, wijzigen, 
of verwijderen van de persoonlijke informatie die op dat moment op onze server staat. 
  



  
Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser 
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt 
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, 
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 
  
Vragen en feedback 
 
Sport- en Lifestyle Fryslan 
KVK Hogeveensweg 1A7 
8415 AE Bontebok 
KVK: 85462977 
BTW nummer: NL 863631678B01 
 
Contact 
Tell: +31 6 420 389 40  
E-mail: info@humagel.nl 

  

 


