
 
 

 

Jouw privacy is van groot belang voor Mate & Date. Graag informeren wij je dan 
ook via onze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het 
verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te 
maken van de website ga je akkoord met de volgende voorwaarden: 

Wat verzamelen wij?  
Je kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over Mate & Date 
te weten komen. Wij verzamelen gegevens omtrent de gebruikers van onze website, 
zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc voor 
marketingdoeleinden en met het doel de gebruikservaring te optimaliseren. Wij 
verzamelen enkel jouw persoonsgegevens indien je vrijwillig jouw e-mailadres 
verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de 
ontvangst van nadere informatie. 

Hoe gebruiken wij het?  
Indien je ons jouw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens 
verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om jou onze nieuwsbrief te sturen 
danwel jouw vragen te beantwoorden. Indien je hebt aangegeven de nieuwsbrief 
niet langer te willen ontvangen, wordt jouw e-mailadres uit ons bestand verwijderd. 
Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen doorgeven aan derde partijen voor zover 
nodig voor onze dienstverlening of indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat 
we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. 

Hoe gebruiken we cookies?  
Een cookie is een klein bestand, dat toestemming vraagt om op de harde schijf van 
jouw computer te worden opgeslagen. Stem je daarmee in, dan wordt het bestand 
opgeslagen en helpt de cookie om het internetverkeer te analyseren of het geeft 
een melding als je naar een bepaalde website gaat. Dankzij cookies kunnen 
webapplicaties persoonlijk op je reageren. Webapplicaties kunnen hun werking 
aanpassen aan jouw behoeften en voorkeuren, door gegevens over 
jouwvoorkeuren te verzamelen en te onthouden. 

We gebruiken ‘traffic log cookies’ om te bepalen welke pagina’s worden gebruikt. 
Hierdoor kunnen wij gegevens over verkeer naar de webpagina analyseren en onze 
website aanpassen aan de behoeften van de klant. We gebruiken deze gegevens 
uitsluitend voor statistische analyse-doeleinden en de data wordt vervolgens weer 
van het systeem verwijderd. 

Over het algemeen helpen cookies ons om je een betere website te bieden, omdat 
we kunnen bijhouden welke pagina’s je handig vindt en welke niet. Een cookie 
geeft ons in geen enkel opzicht toegang tot jouw computer of persoonlijke 
gegevens, met uitzondering van de gegevens die je vrijwillig met ons deelt. 

 

 



 
 

 

Je kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren 
cookies automatisch, maar de instellingen van jouw browser kunnen doorgaans 
naar wens worden aangepast om cookies te weigeren. Het kan zijn dat je hierdoor 
de mogelijkheden van de website niet volledig benut. 

Wijzigingen.  
Mate & Date behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze 
aanpassingen zullen op onze website bekend worden gemaakt. Indien je na de 
aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op 
dit gebruik van toepassing zijn. 

Vragen en updates.  
Indien je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy of indien je de aan 
ons verstrekte persoonsgegevens wenst in te zien, aan te passen of te laten 
verwijderen, kun je contact opnemen door een email te 
sturen: ontmoet@mateanddate.nl 

 
 
 
 
  


