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Privacy verklaring  
Stichting Winkelcentrum In de Bogaard, gevestigd aan Prinses Beatrixlaan, 2284 BK Rijswijk, 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.  
 
Contactgegevens: www.indebogaard.nl, Postbus 95, 2280 AB Rijswijk 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Winkelcentrum In de Bogaard verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt 
van onze diensten en/of omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je 
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen 
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan 
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan 
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld 
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@indebogaard.nl, dan 
verwijderen wij deze informatie.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
Winkelcentrum In de Bogaard gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast 
gebruikt Winkelcentrum In de Bogaard analytische cookies die geen inbreuk maken op 
iemands privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 
optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat 
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  
 
 
 
 
 
 


