COOKIE- & PRIVACYVERKLARING
Overdijk Beton
https://www.overdijkbeton.nl

Overdijk Beton doet niets geks met je gegevens en zal ze al helemaal niet verkopen. Wij
behandelen de verkregen gegevens vertrouwelijk. De verwerking van de gegevens
gebeurt in overeenstemming met de AVG.

Voor de (werking van de) website wordt echter wel gebruik gemaakt van een aantal
diensten en plugins van derden. De informatie hieronder gaat daarom vooral over de
diensten waar Overdijk Beton gebruik van maakt en wat zij mogelijk met de verworven
informatie doen.
Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze
verklaring leggen we je graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar
deze cookies voor dienen.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door jouw
browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. De informatie die in de
cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de
website opnieuw bezoekt.
Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het
gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze
website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee
wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk
geanonimiseerd. Wij kunnen je niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen
informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor
zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen
toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google
diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op
Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield
principes.

Social Media buttons
We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te
delen. Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De meeste social media
kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy
verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de
verzamelde informatie doen.
•
•
•
•

Facebook
Instagram
LinkedIn
YouTube

Uitschakelen en verwijderen
Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Privacy Algemeen
Overdijk Beton verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, tenzij je deze zelf,
bewust, aan ons hebt verstrekt. Je kunt de website dus anoniem bezoeken.
Verzamelde informatie
Overdijk Beton gebruikt vooralsnog Google analytics (zie hierboven) om onder meer te
zien hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IPadressen of andere persoonsgegevens. Neem je met ons contact op zullen we de door
jou opgegeven naam en het door jou gebruikte e-mailadres opslaan.
Doel
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals
het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten. Persoonsgegevens worden
niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt.
Inzagerecht
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Wij
verwerken echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. Wij
hebben geen invloed op het gebruik van de cookies door de social media kanalen. De
gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele
personen herleidbaar. Mocht je hier toch vragen over hebben, neem dan alstublieft via
email contact met ons op.

