Privacystatement
Ibiza Estates heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en om
misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding
daarvan. Hieronder wordt beschreven hoe wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan.
Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen om
de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Dit gebeurt door middel van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die op een pc, tablet, mobiel of ander device worden geplaatst en die worden uitgelezen door een
browser. Wanneer u deze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op uw computer een
cookie aanwezig is. Op deze manier kunnen wij u bij een volgend bezoek herkennen. U bent niet direct persoonlijk
identificeerbaar aan de hand van de cookie.
Naast de cookies die door ons worden geplaatst kunnen ook cookies worden geplaatst door software van derden. Denkt u
hierbij aan cookies van Google voor Google Analytics of andere leveranciers. Die software wordt gebruikt voor analyse van
het dataverkeer.
De cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:
● het analyseren van het gebruik van de websites;
● het verzamelen van gegevens met betrekking van uw bezoekgedrag.
Cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen in uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat
er geen cookies meer op uw computer worden geplaatst. In dat geval kan het zijn dat niet alle diensten en functionaliteiten
van de website op een juiste manier werken. U krijgt nog wel advertenties te zien die dan niet zijn aangepast aan uw
voorkeuren.
Hyperlinks
Onze websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de
inhoud en privacyaspecten van deze websites.
Nieuwsbrief en promoties
Ibiza Estates gebruikt mailchimp om onze nieuwsbrief en promoties te versturen. Mailchimp voldoet volledig aan de
Europese richtlijnen voor de beveiliging van persoonsgegevens (bron: website Laposta, 23 mei 2018).
Wij verzamelen voor het verzenden van de nieuwsbrief uw e-mailadres en voor- en achternaam.
Onder elke nieuwsbrief of promotie staat een link met de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Wij
verwijderen dan binnen vier weken uw gegevens uit het systeem van Mailchimp en uit onze eigen administratie.
Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens
U hebt het recht op te vragen welke gegevens over uzelf door ons worden verwerkt. Wij zullen u dan binnen 4 weken een
overzicht van uw gegevens aanleveren. Voor de contactgegevens verwijzen wij naar de contactpagina.
U kunt van mening zijn dat de u betreffende persoonsgegevens:
- feitelijk onjuist zijn;
- onvolledig zijn;
- niet ter zake dienend zijn;
- op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.
In dat geval heeft u het recht om ons te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te
verwijderen, of af te schermen.
Wijziging van dit Privacy- en Cookiestatement
Ibiza Estates behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen. Bezoek daarom geregeld deze pagina zodat u altijd
van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit reglement is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Privacy statement
Ibiza Estates has taken appropriate measures to secure your visit to and use of the website and to prevent abuse. All
persons who can take note of your data are kept confidential. Below we describe how we handle your privacy-sensitive
data.
Cookies
When you visit our website to obtain information, visitor data can be collected and stored to promote the user-friendliness
of the website. This is done through cookies. Cookies are small text files that are placed on a PC, tablet, mobile or other
device and that are read by a browser. When you visit this website again at a later time, the website checks whether a
cookie is present on your computer. This way we can recognize you on a return visit. You are not personally personally
identifiable on the basis of the cookie.
In addition to the cookies that are placed by us, cookies can also be placed by third-party software. Think of Google's
cookies for Google Analytics or other suppliers. That software is used for analysis of data traffic.
The cookies are used for the following purposes:
● analyzing the use of the websites;
● collecting data related to your visit behavior.
Cookies that remember your preferences can be turned off in your browser settings. You can set your browser so that
cookies are no longer placed on your computer. In that case, it may be that not all services and functionalities of the
website work in the right way. You will still see advertisements that are not adapted to your preferences.
Hyperlinks
Our websites may contain hyperlinks to other websites. We can not take responsibility for the content and privacy aspects
of these websites.
Newsletter and promotions
Ibiza Estates uses Mailchimp to send our newsletter and promotions. Mailchimp fully complies with the European
guidelines for the security of personal data (source: website Mailchimp, 23 May 2018).
We collect your e-mail address and first name and surname for sending the newsletter.
Under each newsletter or promotion there is a link with the possibility to unsubscribe from the newsletter. We then delete
your data from the Mailchimp system and from our own administration within four weeks.
Access, correction and change of personal data
You have the right to ask what information about yourself is processed by us. We will then provide you with an overview of
your details within 4 weeks. For the contact details we refer to the contact page.
You may consider that the personal data concerning you:
- are factually incorrect;
- incomplete;
- not relevant;
- conflict with a legal requirement in another way.
In that case you have the right to request us to correct, supplement, delete or protect the personal data concerning you.
Change of this Privacy and Cookie Statement
Ibiza Estates reserves the right to change these regulations. Therefore visit this page regularly so that you are always aware
of the latest version. These regulations were last amended on 24 May 2018.

