Privacy- en cookieverklaring
Met onze website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van u als bezoeker. In deze
privacy- en cookieverklaring lichten we toe welke gegevens we verzamelen en wat we daarmee doen.
Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt
omgegaan zodat uw privacy zo veel als mogelijk beschermd en gewaarborgd wordt. RTV De Bilt houdt
alleen die persoonsgegevens bij die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn.
Gebruik van cookies
RTV De Bilt verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van de site, zoals
de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, type browser, browser-taal, het IP adres van de
door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina's en sub-pagina's eerder zijn bezocht en de
duur van de gebruikerssessie. Deze informatie wordt verzameld met behulp van een cookie. Een cookie
is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze
cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.
RTV De Bilt houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres), tenzij u
daarvoor kiest (bijvoorbeeld bij het insturen van berichten via onze Tiplijn) en deze informatie specifiek
vermeldt.
Tiplijn
Je kunt zelf jouw bijdrage/tip via de Tiplijn op onze website toesturen. Wij zullen deze controleren en
mogelijk gebruiken voor publicatie. Let op! Aangeleverd materiaal dient rechtenvrij te zijn of er moet
schriftelijk toestemming zijn verleend voor het gebruik ervan.
Waarom we gegevens nodig hebben
RTV De Bilt verwerkt uw gegevens, voor de volgende doeleinden: het analyseren van uw gedrag op de
website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te
stemmen op uw voorkeuren.
Delen met anderen
RTV De Bilt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bewaren van gegevens
Alle gegevens en informatie wordt niet langer als noodzakelijk bewaard.
Vragen en feedback
Als u vragen heeft, of meer informatie wil ontvangen neem dan contact met ons op:
030-2287205 of redactie@regiotvdebilt.nl .

