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1. Privacybeleid 
 Gameland (hierna ook genoemd “wij”) respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Te denken valt hier aan e-mailadressen en/of 
overige gegevens welke gevraagd worden bij het adverteren op onze site Gameland.nl en Marktplaats.Gameland.nl. 
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen zoals die gesteld 
worden door de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  

 
2.  Gegevensverwerking 

Uw persoonsgegevens worden door Gameland verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inzake het 
adverteren op onze site Gameland.nl en Marktplaats.Gameland.nl. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard 
zolang als nodig is in verband met de aard van het verstrekken van de gegevens. 

 
3.  Bezoekgegevens 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit kan het IP-adres van uw computer betreffen en 
gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische 
analyses van bezoekgedrag op de website. Hiermee kunnen wij tevens de werking van de website optimaliseren. Deze 
gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

 
4. Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze 
Adwords-advertenties bij de Google zoekresultaat pagina’s zijn. Deze informatie, met inbegrip van uw IP-adres, wordt door 
Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie omtrent het 
privacybeleid van Google eninformatie omtrent het specifieke privacybeleid van Google Analytics, zie de volgende websites: 
http://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/ en https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl  

 

5.  Gebruik van informatie 
Google gebruikt deze informatie zodat zij kan bijhouden hoe onze website gebruikt wordt. Dienaangaande kan zij ons 
rapporteren en haar adverteerders informeren over de effectiviteit van hun campagnes. Indien hiertoe wettelijk verplicht, 
kan Google deze informatie aan derden verschaffen, ook als zij deze informatie namens Google verwerken. Wij hebben 
hierin geen zeggenschap. Google is geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere 
diensten.  

 
6. Social Media 

Deze site hanteert buttons om pagina’s te kunnen promoten of te delen op social media zoals Facebook. Deze buttons zijn 
voorzien van een code die door de sociale netwerken zelf worden aangeleverd, die onder meer een cookie plaatst. In de 
privacyverklaring van deze social media kunt u nalezen wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.  

 
7. Cookiegebruik 

Bij het aanbieden van elektronische diensten maken wij gebruik van cookies. Dit is een klein bestandje dat met pagina’s van 
deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies 
worden gebruikt om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Via onze website worden cookies van Google geplaatst, 
als deel van de “Analytics”-dienst (zie verder kopje hierboven “Google Analytics”).  

 
8. Disclaimer 

Wij behouden ons het recht voor dit “Privacy- en Cookiebeleid” te allen tijde aan te passen. De meest recente lijst staat 
altijd op onze website gepubliceerd.  
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