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I. Inleiding
1. Algemene bepalingen
Dit privacybeleid en het gebruik van cookies is van toepassing op informatie over de verwerking van
gegevens in verband met het gebruik van de website https:// https://exactsystems.nl (hierna "de
website" genoemd).
De Beheerder respecteert het recht op privacy van de Gebruikers van de Website. In het bijzonder
draagt zij zorg voor de bescherming van hun Persoonsgegevens en past zij passende organisatorische
en technische oplossingen toe om inmenging in de privacy van Gebruikers door derden te voorkomen.
De handelingen van de Beheerder zijn erop gericht om de Gebruiker een gevoel van volledige veiligheid
te garanderen op een niveau dat in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.
Het betreden en gebruiken van de Website betekent dat de Gebruiker de voorwaarden van dit Beleid
aanvaardt.
De Website kan links bevatten die verwijzen naar andere websites. De webpagina's worden geopend in
hetzelfde of een nieuw browservenster. De beheerder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze
websites. Aangezien dit privacybeleid en het gebruik van cookies alleen van toepassing is op de Website
https:// https://exactsystems.nl, is de Gebruiker verplicht kennis te nemen van het privacybeleid of reglement dat van kracht is op de website waarnaar de Gebruiker via de doorverwijzende link is
doorverwezen.

II. Persoonlijke gegevens van de gebruiker
1. Wie is de beheerder van de persoonsgegevens van de gebruiker?
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
a. Exact Systems NV Hoogstraat 69 B3600 GENK België,
b. Exact Systems bv Dr. Nolenslaan 157 6136 GM Sittard Nederland;
c. Exact Systems sp. z o.o. met statutaire zetel in Częstochowa (42-200) in ul. Focha 53/5,
ingeschreven in het register van ondernemers van de Nationale Rechtbank door de
districtsrechtbank in Częstochowa, 17th Afdeling handel van de Nationale Rechtbank onder
het nummer KRS 0000729296, Belastingplichtigenidentificatienummer (NIP) 5272849887,
bedrijfsstatistieknummer (REGON) 380045465, maatschappelijk kapitaal van 100 000,00
zloty.

Deze bedrijven voeren een gezamenlijke controle van de Persoonsgegevens van de Gebruiker uit op
basis van de overeenkomst inzake de gezamenlijke controle, waarvan de inhoud door de Gebruiker in
het onderhavige document kan worden gelezen.

2. Welke Persoonsgegevens worden door de Beheerder verwerkt?
2.1 Afhankelijk van het type diensten dat op de website wordt aangeboden, verwerkt de Beheerder
de volgende Persoonsgegevens van de Websitegebruikers:
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2.1.1. voor de diensten van de Website: alleen de persoonsgegevens van de Gebruikers die hebben
ingestemd met de verwerking van cookies en soortgelijke technologieën:
- hostnaam;
- browser type;
- type besturingssysteem;
- toegangstijd;
- adressen van websitebezoekers;
- het adres van de website van waaruit de Gebruiker naar de Website is gekomen;
- andere gebruikersidentifiers.
2.1.2. voor de Messenger-dienst: alle vrijwillig door de Gebruiker verstrekte informatie die nodig is
om de door de Gebruiker aangespannen zaak op te lossen, in het bijzonder kunnen dit de volgende
gegevens zijn
- identificerend, zoals naam, achternaam,
- contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer,
- andere door de Gebruiker verstrekte informatie;
2.1.3. voor de formulierdienst: alle vrijwillig door de Gebruiker verstrekte informatie die nodig is om
de door de Gebruiker gestarte zaak op te lossen, in het bijzonder kunnen dit de volgende gegevens
zijn::
- identificerend, zoals naam, achternaam,
- contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer,
- andere door de Gebruiker verstrekte informatie.
2.2. Wij wijzen u erop dat de Gebruiker, door gebruik te maken van de Website zonder de instellingen
van de software/browser te wijzigen, niet instemt met de opslag van cookies op zijn/haar
eindapparaat en met het gebruik van de daarin opgeslagen informatie. De browserinstellingen die de
verwerking van voornoemde gegevens mogelijk maken, zijn standaard uitgeschakeld.
2.3. Indien het nodig is een procedure te voeren om mogelijke vorderingen vast te stellen of zich
daartegen te verweren, met inbegrip van een klachtenprocedure, worden de gegevens ter
identificatie van de deelnemers aan de procedure verwerkt, met inbegrip van naam en achternaam
en alle aanvullende gegevens die nodig zijn voor het voeren van de procedure.
3. Is het verstrekken van Persoonsgegevens door de Gebruiker verplicht?
3.1. Service ter plaatse
Het verstrekken van Persoonsgegevens zoals aangegeven in paragraaf 2.1.1. is vrijwillig. De activiteit
van de Gebruiker op de Website, met inbegrip van zijn Persoonsgegevens, wordt vastgelegd in
systeemlogboeken (een speciaal computerprogramma dat wordt gebruikt om een chronologische
registratie op te slaan met informatie over gebeurtenissen en activiteiten met betrekking tot het ITsysteem dat wordt gebruikt om diensten te verlenen door de Beheerder). Informatie over de bezochte
pagina's en het gebruik van de Website en de daarop beschikbare Diensten worden ook verstrekt door
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cookies. Al deze hulpmiddelen dragen bij aan de gebruiksvriendelijkheid van de Website. Daarom kan
het niet verstrekken ervan het gebruiksgemak van de Website aantasten, het gebruik van een deel van
de Website verhinderen of de weergave van bepaalde voor de Gebruiker bestemde informatie
verhinderen.
3.2. Boodschapper
Het verstrekken van Persoonsgegevens in de tekst van het bericht dat via de Messenger wordt
verzonden is vrijwillig, maar het kan noodzakelijk zijn om het verzoek te accepteren en te behandelen,
en nalaten dit te doen leidt tot het niet kunnen verlenen van de dienst.
3.3. Formulier
Het verstrekken van Persoonsgegevens in het formulier is vrijwillig, maar noodzakelijk om contact op
te nemen met de Gebruiker. Het niet verstrekken van Persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de dienst
Formulier niet kan worden gebruikt.
3.4. Nieuwsbrief
Persoonsgegevens worden verwerkt om de Nieuwsbrief te kunnen leveren. Het niet verstrekken van
Persoonsgegevens leidt tot het niet kunnen gebruiken van de Nieuwsbrief dienst
3.5. Kennisgevingen - Web Push
Technologie die wordt gebruikt om de Gebruiker in real time te voorzien van korte kennisgevingen, in
het bijzonder het laatste nieuws, informatie over de Diensten en aanbiedingen van de vertrouwde
partners en adverteerders van de Beheerder. De kennisgevingen worden in real time verzonden en
ondersteund door de internetbrowser die door de Gebruiker wordt gebruikt. Voor dit doel zal een
unieke identificatiecode in de browser worden opgeslagen. Om kennisgevingen van de Beheerder te
ontvangen, moet de Gebruiker hiermee instemmen. De Gebruiker kan zijn toestemming om
kennisgevingen te ontvangen te allen tijde intrekken via de instellingen van zijn browser:
a) Internet Explorer
b) Mozilla Firefox
c) Chroom
4.

Voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden worden Persoonsgegevens verwerkt?

De Beheerder verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
4.1. om de op de Website beschikbare Diensten langs elektronische weg te verstrekken, d.w.z. de
Websitedienst, Live Chatdienst en de Formulierendienst - dan is de rechtsgrondslag voor verwerking
de noodzaak van verwerking om het contract voor het gebruik van de Websitediensten uit te voeren
(artikel 6 (1) (b) van de GDPR);
4.2. voor technische en administratieve doeleinden, om de veiligheid van het IT-systeem te
waarborgen en dit systeem te beheren, voor analytische en statistische doeleinden - dan is de
rechtsgrondslag voor verwerking het legitieme belang van de Beheerder (Artikel 6 (1) (f) van de GDPR)
bestaande in het waarborgen van de toepassing van het passende niveau van geleverde diensten;
4.3. in het geval van het verzenden van marketingcontent aan de Gebruiker als onderdeel van eigen
marketing - de rechtsgrondslag voor verwerking is het gerechtvaardigde belang van de Beheerders
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(artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR), namelijk de promotie van de diensten van de Beheerder en
zijn Capital Group;
4.4. om mogelijk vorderingen in te stellen en af te dwingen of om zich daartegen te verdedigen - de
rechtsgrondslag voor de verwerking is het rechtmatige belang van de beheerder (artikel 6, lid 1, onder
f), van de GDPR) dat bestaat in de bescherming van zijn rechten.
5. Hoe lang worden Persoonsgegevens verwerkt?
De periode van verwerking van Persoonsgegevens door de Beheerder is afhankelijk van het soort
verleende dienst en het doel van de verwerking. De periode van verwerking van Persoonsgegevens kan
ook voortvloeien uit wettelijke bepalingen, wanneer deze de grondslag voor de verwerking vormen. In
het geval van verwerking van Persoonsgegevens op grond van het gerechtvaardigde belang van de
Beheerder - bijvoorbeeld om veiligheidsredenen - worden de gegevens verwerkt gedurende een
periode die de uitvoering van dit belang mogelijk maakt of totdat een effectief bezwaar tegen de
gegevensverwerking wordt aangetekend. Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming,
worden de persoonsgegevens verwerkt totdat de toestemming wordt ingetrokken. Wanneer de
grondslag voor de verwerking noodzakelijk is om het contract te sluiten en uit te voeren, worden de
Persoonsgegevens verwerkt tot de beëindiging/het verstrijken ervan. De periode van verwerking van
Persoonsgegevens kan worden verlengd indien de verwerking noodzakelijk is voor het instellen of
nastreven van vorderingen of voor het verweren tegen vorderingen, en na deze periode - alleen indien
en voor zover dit wettelijk vereist zal zijn. Na het verstrijken van de verwerkingstermijn worden
Persoonsgegevens onherroepelijk gewist of geanonimiseerd.
6. Ontvangers van persoonsgegevens
6.1. De Persoonsgegevens van Gebruikers kunnen ter beschikking worden gesteld aan entiteiten die
namens de Beheerder en namens hem diensten verlenen, bijv. voor de exploitatie van de Website en
de beschikbare Diensten, met name op het gebied van IT-diensten, marketingdiensten, analytische
diensten, archivering, professioneel advies. De beheerder zal deze gegevens verstrekken op basis van
een contract voor het toevertrouwen van de verwerking van persoonsgegevens of een ander
rechtsinstrument in overeenstemming met art. 28 GDPR, dat een passende bescherming van de
verstrekte persoonsgegevens zal waarborgen.
6.2. De door de Administrateur verwerkte Persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking
worden gesteld, behoudens het bepaalde in paragraaf 6.1 hierboven, tenzij:
6.2.1. de verplichting om Persoonsgegevens te verstrekken voortvloeit uit toepasselijk recht of
wanneer de doorgifte van Persoonsgegevens dient ter bescherming van de rechten van de Beheerder
of ter beslechting van geschillen; of
6.2.2. De gebruiker heeft ingestemd met de overdracht van persoonsgegevens aan derden.
6.3. In elk van de bovengenoemde situaties mogen Persoonsgegevens alleen beschikbaar worden
gesteld indien daarvoor een belangrijke rechtsgrondslag bestaat (d.w.z. toestemming, bijv. in het
geval van marketing, contract of rechtmatig belang).
6.4. De Beheerder verbindt zich ertoe de Persoonsgegevens van Gebruikers niet te verkopen.
7. Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte
In verband met het gebruik door de Beheerder van de diensten van internationale leveranciers,
bijvoorbeeld door gebruik te maken van analytische hulpmiddelen van Google of Facebook, is het
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mogelijk om de Persoonsgegevens van de Gebruiker over te brengen buiten de Europese Economische
Ruimte (EER), mits een passend niveau van bescherming van de Persoonsgegevens wordt gewaarborgd,
hetgeen met name te vinden zal zijn in:
7.1. samenwerking met entiteiten die persoonsgegevens verwerken in landen waarvoor een besluit
van de Europese Commissie ter zake is uitgevaardigd,
7.2. gebruik van door de Europese Commissie opgestelde modelcontractbepalingen,
7.3. toepassing van bindende bedrijfsvoorschriften die door de bevoegde toezichthoudende autoriteit
zijn goedgekeurd.
8. Wordt de Gebruiker geprofileerd op basis van Persoonsgegevens en worden beslissingen die
hem of haar betreffen automatisch genomen op deze basis?
De beheerder gebruikt geanonimiseerde Persoonsgegevens om de evaluatie en profilering op
geautomatiseerde wijze uit te voeren. Deze evaluatie en profilering worden uitgevoerd om gegevens
over de activiteit van de Gebruiker op de Website te analyseren, om demografische gegevens over de
Gebruiker te verzamelen of om de inhoud van de Website te personaliseren met het oog op de
exploitatie ervan. Deze profilering heeft geen juridische gevolgen voor de Gebruiker, noch heeft het
enige invloed op het vermogen van de Gebruiker om de Website te gebruiken. Daarom worden deze
gegevens uitsluitend verwerkt ten behoeve van het beheer van de website en het waarborgen van een
efficiënte dienstverlening.

III. Gebruikersrechten
1. Recht van toegang
De Gebruiker heeft het recht om te allen tijde informatie te verkrijgen of en welke zijn
Persoonsgegevens door de Beheerder worden verwerkt. Indien de Beheerder zijn Persoonsgegevens
verwerkt, kan de Gebruiker inzage krijgen in deze gegevens of de Beheerder verzoeken om een kopie
van de Persoonsgegevens die worden verwerkt. De eerste kopie van Persoonsgegevens is gratis, voor
de verstrekking van verdere kopieën kan een vergoeding verschuldigd zijn.
2. Het recht om Persoonsgegevens te corrigeren
De Gebruiker mag de Beheerder te allen tijde verzoeken om zijn Persoonsgegevens die onjuist of
onvolledig zijn, onmiddellijk te corrigeren.
3. Het recht om de verwerking van Persoonsgegevens te beperken
De Gebruiker kan te allen tijde verzoeken om beperking van de verwerking van zijn Persoonsgegevens
door de Beheerder. Indien het verzoek gerechtvaardigd is, zal de Beheerder deze Persoonsgegevens
slechts kunnen opslaan. Voor het uitvoeren van andere handelingen dan opslag is een aparte
toestemming nodig, tenzij de verwerking noodzakelijk is vanwege de bescherming van aanspraken of
rechten van een andere persoon of vanwege gewichtige redenen van algemeen belang.
4. Het recht om Persoonsgegevens over te dragen
Indien de Persoonsgegevens van de Gebruiker op geautomatiseerde wijze worden verwerkt op basis
van de toestemming van de Gebruiker of in verband met de uitvoering van de overeenkomst, kan de
Gebruiker de Beheerder te allen tijde verzoeken om zijn Persoonsgegevens in een gestructureerd,
algemeen gebruikt machineleesbaar formaat te verkrijgen. Op verzoek van de Gebruiker zullen de
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Persoonsgegevens door de Beheerder naar een andere door de Gebruiker aangewezen beheerder
worden gestuurd, indien dit technisch mogelijk is.
5. Het recht om Persoonsgegevens te wissen (het zogenaamde recht om te worden vergeten)
De Gebruiker heeft het recht om de Beheerder te verzoeken om zijn Persoonsgegevens onmiddellijk te
verwijderen, en de Beheerder is, indien een van de gronden aangegeven in art. 17 GDPR, verplicht is
om deze zonder onnodige vertraging te verwijderen.
6. Recht van bezwaar
Indien de Beheerder de Persoonsgegevens van de Gebruiker verwerkt op grond van een
gerechtvaardigd belang, kan de Gebruiker te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking.
7. Het recht om toestemming in te trekken7.1. De Gebruiker kan de toestemming die hij heeft gegeven
voor de verwerking van Persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming
heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis daarvan is uitgevoerd
voordat de toestemming werd ingetrokken.
7.2. Om de toestemming effectief in te trekken, in het geval van gebruik van de Website en haar
Diensten, kunt u contact opnemen met de Beheerder op de wijze zoals aangegeven in hoofdstuk III.9.6.
7.3. De Beheerder zorgt ervoor dat het verzoek tot intrekking van de toestemming onmiddellijk in
behandeling wordt genomen. Na afhandeling van het verzoek zal de Beheerder de op basis van
toestemming verwerkte Persoonsgegevens van de Gebruiker niet langer verwerken (met inbegrip van
het ontvangen van marketing- en commerciële informatie per e-mail en per telefoon). Totdat het
verzoek is verwerkt, kan de Gebruiker echter informatie van de Beheerder ontvangen, waarvan hij zich
heeft teruggetrokken bij het intrekken van de toestemming, vanwege de tijd die nodig is om het verzoek
in de systemen van de Gebruiker uit te voeren.
7.4. De intrekking door de Gebruiker van zijn toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens
sluit verdere verwerking van deze Persoonsgegevens niet uit, met dien verstande dat verdere
verwerking zal plaatsvinden voor een ander doel en op een andere grondslag dan de verwerking die op
basis van toestemming heeft plaatsgevonden.
8. Recht om een klacht in te dienen
De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie die belast is met
de bescherming van persoonsgegevens. De beheerder stelt voor rechtstreeks contact met hem op te
nemen op de in hoofdstuk III.9.6 aangegeven wijze, hetgeen de afhandeling van de zaak kan
vereenvoudigen en versnellen.
9. Hoe kan de gebruiker contact opnemen met de Beheerder en zijn rechten doen gelden?
9.1. Wanneer de Gebruiker een verzoek naar de Beheerder stuurt, dient hij dit op zodanige wijze te
doen dat duidelijk is waarop het verzoek betrekking heeft, d.w.z. in het bijzonder:
a) van welk recht de Gebruiker gebruik wenst te maken;
b) op welke verwerking het verzoek betrekking heeft.
9.2. Indien de Beheerder aan de hand van de ingediende aanvraag niet kan vaststellen wie de persoon
is die de aanvraag indient, zal hij de Gebruiker om aanvullende informatie vragen.
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9.3. De aanvraag kan persoonlijk of via een gevolmachtigde worden ingediend. Vanwege de beveiliging
van Persoonsgegevens moedigt de Beheerder het gebruik aan van een volmacht in een door een notaris
of een bevoegde juridisch adviseur of advocaat gewaarmerkte vorm, hetgeen de verificatie van de
echtheid van de aanvraag aanzienlijk zal versnellen.
9.4. Het antwoord op het verzoek moet binnen een maand na ontvangst ervan worden gegeven. Indien
het nodig is deze termijn te verlengen, stelt de administrateur de aanvrager in kennis van de redenen
voor de verlenging.
9.5. Het antwoord wordt via de traditionele post verstrekt, tenzij de aanvraag per e-mail werd ingediend
of om een elektronisch antwoord werd verzocht.
9.6. Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Gebruiker contact opnemen met de Beheerder:
a) schriftelijk, door toezending van de correspondentie aan het adres van de administrateur;
b) in de vorm van een e-mail naar het e-mailadres: odo@exactsystems.pl

IV. Cookies en andere internettechnologieën
Om de Website te verbeteren, het gebruik ervan te vergemakkelijken en deze zo goed mogelijk aan de
behoeften van de Gebruiker aan te passen, maakt de Beheerder gebruik van cookies en andere
internettechnologieën.
1. Cookies
1.1. De Website maakt gebruik van twee basissoorten cookies:
1.1.1. "sessiecookies" - dit zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden
opgeslagen totdat de gebruiker uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt;
1.1.2. "persistente" cookies - die op het eindapparaat van de Gebruiker worden opgeslagen
gedurende de tijd die in de parameters van cookies is gespecificeerd of totdat zij door de Gebruiker
worden verwijderd.
1.2. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
1.2.1. de inhoud van de pagina's van de Website aan te passen aan de voorkeuren van de Gebruiker
en het gebruik van de websites te optimaliseren; deze bestanden maken het met name mogelijk het
apparaat van de Gebruiker van de Website te herkennen en de website correct weer te geven,
afgestemd op zijn individuele behoeften;
1.2.2. het creëren van statistieken die helpen te begrijpen hoe websitegebruikers websites gebruiken,
waardoor hun structuur en inhoud kan worden verbeterd...
1.3. Wij gebruiken de volgende cookies op de website:
a) essentieel - absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de Site. Deze categorie omvat alleen
cookies die basisfunctionaliteit en -beveiliging voor de Site bieden. Deze cookies slaan geen persoonlijke
gegevens op.
b) functioneel - zij helpen bij het uitvoeren van bepaalde functies, zoals het delen van site-inhoud op
sociale mediaplatforms, het verzamelen van feedback en andere functies van derden.
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c) Prestaties - deze worden gebruikt om de belangrijkste prestatie-indicatoren van de website te
begrijpen en te analyseren, wat bijdraagt tot een betere gebruikerservaring voor de bezoekers.
d) Reclame - wordt gebruikt om bezoekers relevante reclame- en marketingcampagnes aan te bieden.
Zij volgen bezoekers op sites en verzamelen informatie om op maat gemaakte reclame te leveren.
e) Overige niet-gecategoriseerd - worden geanalyseerd en nog niet in de andere categorieën ingedeeld.
f) Analytische - worden gebruikt om te begrijpen hoe bezoekers met een website omgaan. Zij helpen
informatie te verschaffen over bezoekersaantallen, weigeringspercentages, bron van verkeer, enz.
1.4. In veel gevallen staat de software die voor het surfen op websites wordt gebruikt (webbrowser)
standaard toe dat cookies op het eindapparaat van de Gebruiker worden opgeslagen. Het geven van
toestemming door de Gebruiker voor het ontvangen van cookies gebeurt door het geven van
toestemming in het daarvoor bestemde "venster" in de Dienst. Gebruikers van de Website kunnen te
allen tijde hun instellingen met betrekking tot cookies wijzigen. Deze instellingen kunnen met name
zodanig worden gewijzigd dat de automatische afhandeling van cookies in de instellingen van uw
webbrowser wordt toegestaan of dat de gebruiker van de Dienst telkens wordt geïnformeerd over de
plaatsing van cookies op zijn apparaat. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en
methoden van het omgaan met cookies is beschikbaar in de instellingen van de software
(webbrowser).
1.5. Houd er rekening mee dat het beperken van het gebruik van cookies het gemak van het gebruik
van de Website kan beïnvloeden, het gebruik van delen van de Website of Diensten kan verhinderen,
of de weergave van bepaalde voor de Gebruiker bestemde informatie kan verhinderen. Bovenal zal
het de Beheerder echter beletten anonieme statistische informatie te verkrijgen om de kwaliteit van
de Website te verbeteren.
2. Andere internettechnologieën
2.1. Om marketing- en remarketingactiviteiten uit te voeren, gebruikt de Beheerder de volgende
technologieën om de acties van Gebruikers op de Website te observeren:
2.1.1. Mautic - De Beheerder maakt gebruik van de dienst Mautic, die tot doel heeft anonieme
informatie te verschaffen over de activiteit van Gebruikers op de Website, teneinde de uitzending van
advertenties nauwkeurig aan te passen en te controleren;
2.1.2. Conversiepixel van Facebook - Pixel Facebook maakt gebruik van de "Cookies"-technologie,
d.w.z. tekstbestanden die op het apparaat van de Gebruiker worden geplaatst, om de beheerder in
staat te stellen de verkeersbronnen en de wijze waarop de bezoekers de site gebruiken, te
analyseren. Pixel Facebook verzamelt op zijn servers gegevens die zijn verkregen door het plaatsen
van cookies op apparaten en gebruikt deze informatie om rapporten op te stellen en andere diensten
te verlenen met betrekking tot het verkeer en het gebruik van internet. Pixel Facebook kan deze
gegevens ook aan derden overdragen indien zij daartoe wettelijk verplicht is of indien deze personen
deze gegevens in opdracht van Facebook verwerken. Deze gegevens worden nooit gecombineerd met
de gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt en zijn alleen materiaal voor statistische analyses en
mechanismen voor het corrigeren van systeemfouten;
2.1.3. Google Analytics - Google Analytics maakt gebruik van de "Cookies"-technologie, d.w.z.
tekstbestanden die op het apparaat van de Gebruiker worden geplaatst, om de Beheerder in staat te
stellen de bronnen van het verkeer en de wijze waarop bezoekers het gebruiken te analyseren.
Google verzamelt op haar servers gegevens die zijn verkregen door het plaatsen van cookies op
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apparaten en gebruikt deze informatie om rapporten op te stellen en andere diensten te verlenen
met betrekking tot het verkeer en het gebruik van het Internet. Google mag deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Deze gegevens worden nooit gecombineerd met de gegevens
die door de Gebruiker zijn verstrekt en zijn alleen materiaal voor statistische analyses en
mechanismen voor het corrigeren van systeemfouten;
2.2. Als gevolg van het gebruik van andere internettechnologieën, kunnen de persoonsgegevens van
de Gebruiker worden gedeeld met entiteiten waarmee de Beheerder samenwerkt, bijvoorbeeld met
Facebook, Instagram en anderen. De Beheerder zal deze gegevens alleen overdragen indien de
Gebruiker op de Website instemt met de overdracht van zijn Persoonsgegevens voor
marketingdoeleinden aan entiteiten die samenwerken met de Beheerder.

Cookies en andere internettechnologieën die door de beheerder worden gebruikt:

LP.

COOKIENAAM

HET NUT VAN COOKIES

1

cookielawinfocheckboxadvertentie

Noodzakelijk

2

cookielawinfocheckboxanalytics

Noodzakelijk

3

cookielawinfocheckboxfunctioneel

Noodzakelijk

4

cookielawinfocheckboxnoodzakelijk

Noodzakelijk

COOKIE DOEL
Deze
cookie
wordt
ingesteld door de GDPR
Cookie Consent plugin en
wordt gebruikt om de
toestemming van de
gebruiker voor de cookies
in
de
categorie
"Advertentie" vast te
leggen.
Deze
cookie
wordt
ingesteld door de GDPR
Cookie Consent plugin en
wordt gebruikt om de
toestemming van de
gebruiker voor de cookies
in de "Analytics"-categorie
vast te leggen.
Deze
cookie
wordt
ingesteld door de GDPR
Cookie Consent plugin en
wordt gebruikt om de
toestemming van de
gebruiker voor de cookies
in de "Analytics"-categorie
vast te leggen.
Deze
cookie
wordt
ingesteld door de GDPR
Cookie Consent plugin en
wordt gebruikt om de
toestemming van de
gebruiker voor de cookies
in
de
categorie
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COOKIEVERVALDATUM
1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

5

cookielawinfocheckboxanderen

Noodzakelijk

6

cookielawinfocheckboxprestatie

Noodzakelijk

7

CookieLawInfoConsen
t

Noodzakelijk

8

elementor

Noodzakelijk

9

andere

10

wpwpml_current_langua
ge
_ga

11

_ga_3YMTPTLMPW

Analytisch

"Noodzakelijk" vast te
leggen.
Deze cookie is ingesteld
door de GDPR Cookie
Consent plugin en wordt
gebruikt
om
de
toestemming van de
gebruiker op te slaan voor
cookies in de categorie
"Overige".
Deze cookie is ingesteld
door de GDPR Cookie
Consent plugin en wordt
gebruikt
om
de
toestemming van de
gebruiker op te slaan voor
cookies in de categorie
"Performance".
Registreert de standaard
button status van de
corresponderende
categorie & de status van
CCPA. Het werkt alleen in
coördinatie
met
het
primaire cookie.
Deze
cookie
wordt
gebruikt
door
het
WordPress-thema van de
website. Het stelt de
eigenaar van de website in
staat om de inhoud van de
website in real-time te
implementeren of te
wijzigen.
Geen
beschrijving
beschikbaar.

Analytisch

De
_ga
cookie,
geïnstalleerd door Google
Analytics,
berekent
bezoekers-, sessie- en
campagnegegevens
en
houdt ook het gebruik van
de site bij voor het
analyserapport van de
site. De cookie slaat
informatie anoniem op en
kent een
willekeurig
gegenereerd nummer toe
om unieke bezoekers te
herkennen
Deze
cookie
wordt
geplaatst door Google
Analytics
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1 jaar

1 jaar

1 jaar

nooit

zitting

2 jaar

2 jaar

V. Wijzigingen in het privacybeleid
De Beheerder van Persoonsgegevens verklaart dat dit Privacybeleid voortdurend wordt gecontroleerd
en, indien nodig, bijgewerkt. De huidige versie van het Privacybeleid is van kracht vanaf 21 februari
2022 Naargelang de behoeften kan de Beheerder het Privacybeleid wijzigen en aanvullen. Gebruikers
zullen op de hoogte worden gesteld van eventuele wijzigingen of aanvullingen op de Website.
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