ALLSETRA B.V.

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING
Met de Allsetra website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van u als bezoeker. In deze
privacy- en cookieverklaring lichten we toe welke gegevens we verzamelen en wat we daarmee doen.
Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan
zodat uw privacy zo veel als mogelijk beschermd en gewaarborgd wordt. Allsetra houdt alleen die
persoonsgegevens bij die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn.
Gebruik van cookies
Allsetra verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van de site, zoals de
datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, type browser, browser-taal, het IP-adres van de door u
gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de
gebruikerssessie.
Allsetra houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres), tenzij u daarvoor
kiest (bijvoorbeeld bij het inschrijven van onze nieuwsbrief) en deze informatie speciﬁek vermeldt. Deze
informatie wordt verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser
op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te
herleiden informatie opgenomen.
Contactformulier & e-mail
Als u onze contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons
toestuurt voor zolang het nodig bewaard tot deze beantwoord of afgehandeld zijn. Deze gegevens worden
niet aan derden verstrekt.
Gegevensverzameling
Allsetra verwerkt uw gegevens, voor de volgende doeleinden:
Allsetra analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van
producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Hiervoor maken wij gebruik van:
Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het
bezoekersverkeer op onze website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website
bezoek bij te houden.
Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy-bevorderende maatregelen genomen:
-

Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
De ‘Gegevens delen’-opties van Google Analytics zijn uitgezet.
De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google-diensten.
Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren als u
niet wenst dat google deze gegevens verzamelt. U kunt de add-on hier downloaden van de Google site.
Delen met anderen
Allsetra verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bewaren van gegevens
Alle gegevens en informatie wordt niet langer als noodzakelijk bewaard.
Vragen en feedback
Als u vragen heeft, of meer informatie wil ontvangen neem dan contact met ons op:
+31 85 130 0980
info@allsetra.nl
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