DISCLAIMER Great Property Experience (GPE)
GPE heeft als missie heel Nederland te helpen financieel vrij te worden door vastgoed. Onze
doelgroep bereiken wij via onze website en sturen nieuwsbrieven per email en post. Om dit te
kunnen doen verwerken we op verschillende manieren persoonsgegevens. Voor ons is jouw
privacy erg belangrijk en via dit document leggen wij uit hoe wij dit waarborgen en welke rechten
jij hebt.
Wanneer er iets niet duidelijk is kun je altijd contact met ons opnemen:
Tel: +31(0)6810 996 98
Email: admin@greatpropertyexperience.com
Website GPE en landingspagina's:

Om een website aan te kunnen bieden met relevante informatie maakt GPE gebruik van
websiteanalyse-tools, social plug-ins en advertentieplatforms als Google Analytics. Deze
programma’s registreren jouw sitegebruik en slaan gegevens daarover op. GPE gebruikt deze
data vervolgens om bezoekstatistieken over de website maken.
Net zoals bijna alle websites die je bezoekt, maakt ook GPE gebruik van cookies. Functionele
cookies om de website beter te laten werken, analytische cookies zorgen voor een beter
gebruiksgemak en tracking cookies voor het gedrag van websitebezoekers op de website. Met
deze gegevens kunnen ook advertenties worden aangeboden.
Om de website te bezoeken, vragen wij eerst om een “akkoord” om cookies te mogen plaatsten.
Op het gebruik van social media zijn hun algemene voorwaarden en hun privacy beleid van
toepassing.
E-mail & GPE

GPE zal alleen e-mails versturen wanneer de deelnemer zelf een formulier van heeft ingevuld.
Wanneer men zich inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven ontvangt men regelmatig e-mails
van GPE.
Wanneer men zich inschrijft voor een van onze trainingen of producten (zoals een boek, event,
training, webinar of e-book) dan kunnen we een e-mailen versturen met informatie mbt het
relevante onderwerp.
De persoonsgegevens komen na de aanmelding automatisch in het programma Eventbrite en
Teamleader terecht. Via dit programma verstuurt GPE de mailberichten en wordt bekeken of de
berichten ook worden gelezen. De gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

De toestemming om mail te ontvangen, kan altijd ingetrokken worden. Onderaan iedere email
biedt GPE de mogelijkheid de e-mailvoorkeuren aan te passen of om je volledig uit te schrijven
van alle e-mailcommunicatie.
GPE verkoopt of deelt de persoonsgegevens nooit met andere partijen; de informatie is in veilige
handen.
GPE neemt de bescherming van gegevens zeer serieus. GPE neemt noodzakelijke maatregelen
om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Mocht er ondanks alle inspanningen
een datalek voor komen, dan meldt GPE dit bij de daarvoor bestemde autoriteiten en wordt
contact opgenomen met de betrokkenen.
Deezer, Spotify, Soundcloud, Youtube, Google, LinkedIn, Instagram en Facebook hebben hun
eigen privacy beleid.
Wanneer gegevens in ons mailingssysteem zijn opgeslagen worden deze gegevens met zorg
bewaard. Als iemand zich afmeldt voor het ontvangen van email worden de adressen binnen 180
dagen uit de systemen verwijderd.
Klanten hebben altijd het recht om GPE te vragen om inzage te geven in de gegevens die wij van
de desbetreffende klant hebben, deze te wijzigen of te verwijderen. De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) geeft tevens het recht een klacht over GPE in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer men het niet eens is met de manier waarop met
persoonsgegevens is omgegaan.
Mochten er nog vragen zijn dan horen we het graag:
Stuur even een mailtje naar admin@greatpropertyexperience.com of bel naar +31(0)6810 996 98.
Laatst bijgewerkt op 30 september 2019.
Elke week een gratis tip van David en Arjan?
FINANCIEEL VRIJ!

