
DISCLAIMER & PRIVACY 
STRADA vindt uw privacy belangrijk. Deze Privacy Statement heeft betrekking op de informatie 
verzameld door de website van STRADA (of andere hieraan gelinkte websites) gedurende uw bezoek 
op onze site. Door uw persoonsgegevens op te geven op onze website, gaat u ermee akkoord dat wij 
die gegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement gebruiken. Wij raden je aan deze 
zorgvuldig te lezen. 
 
Cookies 
STRADA kan gebruik maken van cookies, een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw 
computer wordt opgeslagen wanneer u www.stradastreetfood.nl of STRADA-gerelateerde websites 
bezoekt. Wij gebruiken cookies om onze kennis over het gebruik van onze site te verbeteren, en om 
ons te helpen inzien in welke mate onze site gebruikt wordt. Wij gebruiken deze cookies niet om 
individuele bezoekers van onze site te volgen. Het soort informatie dat wij verzamelen met behulp van 
cookies is specifiek voor uw PC en bevat geen persoonsgegevens. We verzamelen informatie zoals het 
IP adres, de datum en tijd van uw bezoek naar de website, welke pagina’s u bezocht heeft en of deze 
pagina’s snel en succesvol aan u zijn getoond. Met deze informatie kunnen wij onze website 
verbeteren en u een betere online ervaring aanbieden. 
 
Het gebruik van cookies is tegenwoordig standaard voor de meeste websites, maar als u geen prijs 
stelt op het gebruik van cookies, kunt u uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. U wordt 
verzocht uw browser’s helpschermen of instructies hiervoor te raadplegen. Indien u de cookies 
blokkeert zou het kunnen dat u sommige functies van de website niet kunt gebruiken. 
 
Persoonlijke informatie 
Wij verzamelen alleen persoonsgegevens (zoals naam, adres en telefoonnummer) die uitdrukkelijk en 
vrijwillig zijn opgegeven door personen die onze website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens 
opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om bestellingen te doen, om u aan te melden voor 
een event, om u aan te melden voor bepaalde gedeeltes van de website of om te solliciteren voor een 
baan of stage. Wanneer u dergelijke gegevens opgeeft, zullen wij deze alleen gebruiken voor het doel 
waarvoor u deze hebt opgegeven. 
 
Daarnaast kunnen wij dergelijke informatie ook gebruiken voor notificatiedoeleinden, om problemen 
met diensten aan u verleend te kunnen oplossen, bestellingen en andere zaken door u ingediend te 
kunnen verwerken, onze verplichtingen ten aanzien van elke afspraak die u met ons heeft te kunnen 
nagaan dan wel uit te voeren en door u gestelde vragen of gemaakte opmerkingen te kunnen 
beantwoorden. 
 
Ons beleid is om persoonsgegevens niet aan derden te verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op 
grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of u ons daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht. Wij 
realiseren ons dat uw persoonsgegevens waardevol zijn en nemen alle redelijke maatregelen om ze te 
beschermen. 
 
U kunt de door u verstrekte persoonlijke gegevens altijd inzien en/of wijzigen en u behoudt het recht 
om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van de gegevens voor bovenvermelde doeleinden. U 
dient hiervoor contact op te nemen met het team van STRADA via info@strada.nl.  
 
Nieuwsbrief 
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten 
en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres 
wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. 
 

http://www.stradastreetfood.nl/
mailto:info@strada.nl


Andere sites bezoeken 
Dit beleid heeft betrekking op de STRADA-website. 
Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacy beleid of privacy handelingen 
van andere websites, zelfs niet indien: 
• U deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website; 
• U onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website. 
 
Wij raden u aan om het privacy beleid van elke site die u bezoekt te raadplegen en contact op te 
nemen met de eigenaar van de betreffende website met vragen of opmerkingen hieromtrent. 
 
STRADA behoudt zicht het recht voor om deze Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen. 
Controleer daarom regelmatig dit gedeelte van de website. 
 
Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij staan toe 
Google de verkregen Analytics informatie te laten gebruiken voor andere Google diensten, tot slot 
laten wij de IP-adressen niet anonimiseren. 
 
Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU 
Op onze website wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics om de website te kunnen verbeteren 
en te analyseren. Tevens zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders 
van deze diensten uw persoonsgegevens. 
 
Copyright 
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, 
grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of 
in licentie bij Albron b.v./STRADA en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig 
ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over 
op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden 
gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de 
inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding 
beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Albron 
b.v./STRADA, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website. 
 


