COOKIEVERKLARING

Cookies
Gegevens die binnen komen via onze cookies worden overgebracht naar een eigen beveiligde
server. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enkel deze informatie om bij te
houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en
andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze
website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoef
je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen, voor een prettiger gebruik van onze website.
Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.
Cookies accepteren
Als je onze website wilt gebruiken, dan is het nodig dat je onze cookies accepteert. Dit doe je
door onze cookiemelder die je op je eerste websitebezoek te accepteren of simpelweg verder te
gaan op de website.
Welke gegevens verzamelen wij via onze cookies?
Wij verzamelen je IP-adres en/of MAC-adres, onthouden je inlognaam en wachtwoord voor een
efficiënt gebruik van de website, surf- en klikgedrag, cookie identifiers, gebruik van je browser,
vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen, wanneer en hoe lang je onze website
bezoekt of gebruikt, welke pagina’s je bezoekt en in welke volgorde.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van
de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over
hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken.
Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op onze sociale
netwerken als Instagram, Facebook en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van codes
die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies
geplaatst. Lees de privacyverklaring om te lezen wat wij met je persoonsgegevens
doen die wij middels de cookies verwerken.
Cookies blokkeren of verwijderen
Je kunt er ook voor kiezen om de cookies in de cookiemelder niet te accepteren. Houd er
rekening mee dat bepaalde delen niet of niet optimaal functioneren wanneer je cookies blokkeert.
Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen (na het accepteren van cookies) via de
instellingen van de browser weer verwijderen van je computer.

Privacyverklaring
Met het gebruik van cookies worden persoonsgegevens verwerkt zoals je hierboven hebt kunnen
lezen. In deze privacyverklaring je meer informatie over hoe
Speyz met jouw gegevens omgaat.
Verzoek tot inzage, correcte en verwijdering
Wil je je persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen? Stuur een schriftelijk verzoek
naar Speyz B.V., Postbus 66, 5460 AB Veghel t.a.v. de heer R. Fransen. Wij zullen je binnen 4
weken een overzicht geven van de gegevens die bij ons bekend zijn. Mogelijk dat wij hier kosten
voor in rekening brengen. Hiervan zullen wij je alvorens op de hoogte stellen. Tot slot heeft
iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over
het gebruik van persoonsgegevens bij Speyz.
Vragen en feedback
Wij zorgen er altijd voor dat we aan dit cookieverklaring voldoen.
Bij vragen over dit cookieverklaring kun je contact met ons opnemen:
Speyz B.V.
Postbus 66
5460 AB Veghel
info@speyz.nl
0413-820229
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 05-03-2020.

