Impressie
Responsible for the content of this website:

M&M TAXI

Strasshäusel 1
6363 Westendorf
Telefon: +43 5334 20010
E-Mail: info@taxiteam.at

Volledige Bedrijfsnaam
M&M Taxi - Manzl Markus

Plaats van bedrijfs dienst
Strasshäusl 1
A-6363 Westendorf
und
Brixentalerstasse 11
A-6364 Brixen im Thale

UID-Number
ATU 67240719

Rechtsvorm
Sole proprietorship

MANAGER / Bedrijfsleider
De heer Markus Manzl

Vakgebied

Personenvervoer

Kamer van Koophandel
Lid van de WKO Tirol

Registratie
Gevestigt te Kitzbühel

Bedrijfs oriëntering
Taxi en autoverhuur bedrijf

ONTWIKKELING:

IDEE, CONCEPT & IMPLEMENTATIE: Deze website is ontwikkeld door kaiserweb GesnbR en
geïmplementeerd.
SEO OPTIMALISATIE: trefwoorden en het optimaliseren van de site zijn geanalyseerd
door kaiserweb GesnbR en verzorgd.
HOMEPAGE-TECHNOLOGIE: De website is gebouwd met behulp van de open scoure CMS System
Contao.

ONTWERP: © Copyright 2017 indruk media thema's. Alle rechten voorbehouden aan Big Company..

OPMAAK
Alle foto's en illustraties op deze website zijn eigendom van het bedrijf M & M Taxi Manzl Markus.

AANSPRAKELIJKHEID
De inhoud van de M & M Taxi website is zorgvuldig gecontroleerd. Desondanks kunnen wij niet
garanderen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Een aansprakelijkheid van M
& M Taxi Manzl Markus is daarom uitgesloten..

OPMERKINGEN
Om juridische redenen moeten wij u erop wijzen dat wij de inhoud van gelinkte sites niet altijd kunnen
beïnvloeden en wij daarvoor niet verantwoordelijk zijn! Alle persoonlijke gegevens die door formulieren
op deze pagina worden ingevoerd, worden door ons alleen gebruikt voor het beoogde doeleinden en
kunnen worden verwijderd op aanvraag.

GEBRUIK Google Analytics web analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc. (www.google.de). Google Analytics maakt gebruik van. "Cookies", tekstbestanden die op uw
computer worden opgeslagen, om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De
informatie die door het cookie gegenereerde programma word opgeslagen over uw gebruik van deze
website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval
van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de
lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar
een server van Google in de VS en daar ingekort. Het IP-anonimisering actief is op deze website. Namens
de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te
evalueren, rapporten over de website-activiteit en om andere met website en internet gerelateerde diensten
aan de website operator. De verzonden gegevens door uw browser als onderdeel van Google Analytics IPadres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies
weigeren door het aanpassen van uw browser software. Echter wijzen wij u erop dat u niet alle functies
van deze site zal volledig zal kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn
gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google
en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden van de browser plug-in
beschikbaar op de volgende link en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

PRIVACYBELEID VOOR HET GEBRUIK VAN HOTJAR

Om de gebruikerservaring op onze website we de Hotjar Software (http://www.hotjar.com, 3 Lyons
Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa) gebruikt te verbeteren. Door Hotjar kunnen
wij onder anderen:(muisbewegingen, klikken, scrollen niveau) het gedrag van de gebruikers op onze
website evalueren. Op deze manier maakt Hotjar cookies vertrouwt op apparaten van de gebruikers en
kunnen de gegevens van gebruikers gebruikt worden voor verbetering. Zo ook het opslaan van browser
informatie, besturingssystemen, en de doorgebrachte tijd op de site. U kunt dit voorkomen door de cookies
van Hotjar uitteschakelen en in de instellingen van uw browser het gebruik van cookies zetten op: actief
cookies te verwijderen. Meer over de verwerking van gegevens door Hotjar hier beschikbaar.

COOKIE-NOTE
Voor het verzamelen en opslaan van gegevens, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
datapakketjes, die door uw browser worden opgeslagen op ons initiatief in uw terminal. Daar hebben wij
geen kwade bedoelingen mee! Ze bevatten geen virussen en staan niet toe ons te bespioneren. Tijdelijke
cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser (Session cookies) afsluit. Persistent
cookies contrast, dienen voor bij het verlaten van de site en op een later moment terug te keren de site te
herkennen. Door het Gebruik van cookies, is het voor ons mogelijk om het gebruik van de hierboven
genoemde doeleinden en de bijbehorende mate te begrijpen. U dient ook een geoptimaliseerde browser op
onze site in te schakelen. Deze gegevens worden verzameld in een anonieme vorm. U kunt uw internet
browser ook zo instellen dat onze cookies niet opgeslagen kunnen worden op uw terminal of reeds
opgeslagen cookies worden verwijderd. Privacy Policy, in de link hieronder: vindt u een overzicht van de
verschillende soorten cookies die op onze site komen wordt gebruikt, en een korte uitleg van hun
respectieve doel.

INFORMATIE ONLINE GESCHILLENBESLECHTING
Consumenten hebben de mogelijkheid bij het indienen van klachten bij de ODR impasse vorm van de EU:
http://ec.europa.eu/odr. U kunt ook worden toegezonden aan het hierboven vermelde e-mailadres een
klacht.

MEER INFORMATIE
Lees ons M&M Taxi - Manzl Markus privacy beleid.
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