
Cookies op de websites van onderneming by-ehb 

 

 

 

 

 

De onderneming by-ehb, gevestigd aan Officierstraat 1-B, 7126 AN Bredevoort, is verantwoordelijk voor de werking 

van de eigen websites. 

Contactgegevens van by-ehb 

Onderneming  :  by-ehb 

Vestigingsadres  : Officierstraat 1-B 

    7126 AN Bredevoort 

Actieve Branches  :  dienstverlening in ICT en fotografie, verkoop foto’s en wanddecoraties 

Websites  : www.by-ehb.nl en www.by-ehb.online en subdomeinen van deze 

E-mail   :  info@by-ehb.nl 

Kvk   : 74835971 

 

Cookies 

By-ehb gebruikt op de websites alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk 

maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de 

website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren en optimaal werkt en onthouden 

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen 

dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

By-ehb neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen 

kunnen hebben voor personen  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

By-ehb verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de 

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

 

Beveiliging persoonsgegevens  

By-ehb neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De onderneming by-ehb heeft een vastgelegd privacy-reglement. U kunt dit reglement vinden op de websites van 

by-ehb. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 

contact op via  het emailadres info@by-ehb.nl. 
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