Cookieverklaring

Laatst bijgewerkt: december 2019
Eigen Fabrikaat B.V neemt uw privacy serieus. Wij verkrijgen bepaalde informatie via
geautomatiseerde middelen, zoals via cookies, webserverlogboeken, pixeltags en
andere technologieën (hierna gezamenlijk: "Cookies") wanneer u onze websites,
mobiele sites of applicaties bezoekt of gebruikt die links naar deze Cookieverklaring
bevatten (hierna gezamenlijk: de "Sites"). In deze Cookieverklaring wordt uitgelegd
hoe wij Cookies gebruiken, wat de doelen ervan zijn en hoe u ze kunt beheren. Voor
meer informatie over onze procedures betreffende gegevensbescherming, zie onze
Privacyverklaring.
Klik op een van de onderstaande links om naar de vermelde sectie te gaan:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Wat zijn cookies
Welke informatie verkrijgen wij via cookies?
Cookies die op onze sites worden gebruikt
•
Essentiële Cookies
•
Functionele Cookies
•
Analytische Cookies
Cookies verwijderen
Updates van deze cookieverklaring
Contactgegevens

1.
Wat zijn cookies
Een "cookie" is een tekstbestand dat websites naar de computer van een bezoeker of
een ander op het internet aangesloten apparaat verzenden om de browser van de
bezoeker uniek te identificeren of om informatie of instellingen in de browser van de
bezoeker op te slaan. Deze technologie kan helpen om (1) uw informatie te
onthouden, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren; (2) bij te houden en te
begrijpen hoe u de Site gebruikt en ermee communiceert; (3) de Site af te stemmen
op uw voorkeuren; (4) de bruikbaarheid van de Site te meten; (5) inzicht te
verkrijgen in de effectiviteit van onze communicatie; en (6) de Site anderszins te
beheren en te verbeteren.
2.
Welke informatie verkrijgen wij via cookies?
De informatie die wij via Cookies verkrijgen, kan bestaan uit het IP-adres van uw
apparaat, uw domeinnaam, identificatiegegevens van uw apparaten, soort en
kenmerken van het apparaat en het besturingssysteem, webbrowserkenmerken,
taalvoorkeuren, clickstream-gegevens, uw interacties met de Sites (zoals de
webpagina's die u bezoekt, links waarop u klikt en functies die u gebruikt), de
pagina's die u hebben geleid of verwezen naar de Sites, data en tijden van toegang
tot de Sites en andere informatie over uw gebruik van de Sites.
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3.
Cookies die op onze sites worden gebruikt
Wij gebruiken drie categorieën cookies op onze sites:
Essentiële Cookies
Deze Cookies zijn essentieel voor het gebruiken van en navigeren op onze Sites.
Essentiële Cookies helpen ons om informatie te verzamelen, zoals uw sessie-ID en
andere serverinformatie, waarmee wij gebruikers kunnen verifiëren. Essentiële
Cookies worden meteen verwijderd wanneer u uw browsesessie beëindigt, of binnen
een korte tijd daarna.
Functionele Cookies
Deze Cookies verzamelen informatie over uw keuzes, onthouden uw voorkeuren, en
stellen ons in staat om uw locatie te identificeren en uw taal te onthouden. Hierdoor
kunnen wij de Sites die u bezoekt aan u aanpassen.
Analytische Cookies
Deze Cookies verzamelen informatie over hoe gebruikers navigeren en onze Sites
gebruiken, zoals hoe de gebruikers onze Sites doorzoeken, welke pagina's ze
bekijken, hoe lang ze op een pagina blijven en of de pagina correct wordt
weergegeven of dat er fouten optreden. Deze Cookies helpen ons om de prestaties
van onze Sites te verbeteren en om onze Sites gebruiksvriendelijker te maken.
Deze Cookies worden aangeleverd door Google Analytics. Wij hebben de optie om
gegevens met deze providers te delen uitgeschakeld. Wij gebruiken geen andere
Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Uw IP-adres wordt
anoniem opgeslagen, en het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Wij
hebben Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie uit Google
Analytics cookies worden twee jaar bewaard.
4.
Cookies verwijderen
De meeste webbrowsers kunnen u informeren hoe u kunt stoppen met het
accepteren van nieuwe Cookies, hoe u op de hoogte gebracht wenst te worden
wanneer u een nieuwe Cookie ontvangt, en hoe u bestaande Cookies kunt
uitschakelen. U kunt lezen hoe u dit voor uw specifieke browser kunt doen door op
"help" in het menu van uw browser te klikken, of door een bezoek te brengen aan
www.allaboutcookies.org. Indien u uw toestemming wilt intrekken, ga dan naar de
helpfunctie van uw browser, of lees de uitleg die verschijnt wanneer u hieronder op
de browser klikt die u gebruikt:
• Internet

Explorer

• Firefox
• Chrome
• Safari
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Voor mobiele apparaten kunt u zelf regelen en beheren hoe uw apparaat en browser
bepaalde apparaatgegevens delen, door de privacy- en beveiligingsinstellingen op uw
mobiele apparaat aan te passen. Houd er echter rekening mee dat u zonder Cookies
mogelijk niet ten volle kunt profiteren van de Sites en/of onze producten en
diensten.
5.
Updates van deze cookieverklaring
Deze Cookieverklaring kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze
cookiepraktijken weer te geven. Wij geven bovenaan de melding daarvan aan
wanneer deze Cookieverklaring voor het laatst is bijgewerkt.
6.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over deze Cookieverklaring, neem dan gerust contact met ons
op via e-mail: info@eigenfabrikaat.nl
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