Privacyverklaring en Cookies
Privacyverklaring
Deze privacyverklaring ziet op de gegevensverwerking en het gebruik van cookies via
https://cornelissenpallets.nl door Cornelissen Pallets.
Bij Cornelissen Pallets respecteren we de privacy van onze bezoekers en klanten en zorgen
we ervoor dat de persoonlijke informatie die wij verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze verklaring ziet enkel op de gegevensverwerking en het cookiegebruik door ons zelf
en/of op onze website. Indien je via een link op onze website een andere website bezoekt, is
op die website onze verklaring niet meer van toepassing.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer je je aanmeldt voor onze diensten, vragen we je om enkele (persoons)gegevens te
verstrekken. Deze gegevens slaan we op in het klantenbestand van Cornelissen Pallets en
gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren. Wij verstrekken gegevens die je ons op
deze manier verstrekt niet zonder jouw toestemming aan derden, tenzij wij daartoe verplicht
zijn op basis van de wet. De gegevens kunnen wel door ons worden gebruikt om je op de
hoogte te houden van onze diensten. Voor dergelijke (e-mail)berichten kun je je altijd
afmelden via de link onderaan het bericht of door contact met ons op te nemen.
Bij Cornelissen Pallets bewaren je jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de informatie verzamelden. Je hebt altijd het
recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te (laten) verwijderen. Hiervoor kun
je contact met ons opnemen.
Contactgegevens van Cornelissen Pallets
Cornelissen Pallets
Hogelandseweg 41
6545 AC Nijmegen
E-mail: info@cornelissenpallets.nl
KvK: 09129118

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Check
voor de actuele privacyverklaring daarom altijd onze website: https://cornelissenpallets.nl.

Cookies
Cookies zijn kleine tekst-bestandjes die via jouw bezoek aan een website worden
opgeslagen op het apparaat waarmee je de website bekijkt, zodat het apparaat kan worden
herkend. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies en het verwijderen ervan,
vind je in de instellingen van je browser. Cookies die worden gebruikt om webgedrag in kaart
te brengen, kun je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.com.
Raadpleeg voor meer informatie en praktische uitleg over cookies bijvoorbeeld de website
van de consumentenbond: www.consumentenbond.nl.

Gebruik van cookies door Cornelissen Pallets
Op de website van Cornelissen Pallets wordt gebruik gemaakt van cookies. Een overzicht
van de verschillende type cookies die we op onze website gebruiken, vind je hieronder.

Wij maken op onze website gebruik van de volgende cookies:
Functioneel en technisch
Cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te kunnen laten werken en de gevraagde
dienst via onze website te kunnen leveren.
Analytisch
Cookies om het gebruik van de website te kunnen meten, met welke gegevens wij de
kwaliteit en werking van onze website kunnen verbeteren.
Google Analytics
Cookies van Google voor het gebruik van Google Analytics, een dienst voor webanalyse.
Voor deze analytische cookies en de mogelijke data die Google hiermee verzamelt,
verwijzen wij je naar de privacyverklaring van Google. Tevens wijzen we je op de opt-out
mogelijkheid voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
De cookies die wij gebruiken, de data die ze verzamelen en hoe lang ze worden
gebruikt:

Naam

Geplaatst door

Waarvoor

Termijn

_dc_gtm_UA_27451144_1

Google Tag Manager

Deze cookie dient sites die gebruik maken
van Google Tag Manager om andere scripts
en code te laden in een pagina. Zonder deze
cookie kunnen andere scripts niet goed
functioneren. Het einde van de naam is een

10 min.

uniek nummer dat ook een ID is voor een
bijbehorende Google Analytics-account.
_ga

Google Universal Analytics

Cookie-naam die wordt geassocieerd met
Google Universal Analytics - en is een
belangrijke update van Google's meest
gebruikte analytics service. De nieuwe
service vermindert het vertrouwen in cookies
in het algemeen, en installeert deze en een
ander - _gat, hoewel Google ook aangeeft
dat data verzameld kan worden zonder
gebruik van cookies. Cookies worden
gebruikt om unieke gebruikers te
ondersheiden door het toewijzen van een
willekeurig nummer aan de klant. Het is
gekoppeld aan elke pagina-opening en wordt
gebruikt om gebruikers, bezoeken en data te
verzamelen voor analytische rapporten.

2 jaar

_gat

Google Universal Analytics

Cookie-naam die wordt geassocieerd met
Google Universal Analytics, volgens
documentatie wordt dit gebruikt voor het
controleren van de hoeveelheid aanvragen
en het verzamelen van data te beperken op
druk bezochte sites.

10 min.

_gali

Google Universal Analytics

Verbeterde Link Attribution. Deze cookie
houdt bij welke links er aan worden geklikt
door de bezoeker van de website. Dit wordt
in principe ook gedaan via het _ga cookie,
maar nu wordt ook het ID van deze link
gelogd en zo kan de website-beheerder beter
zien hoe links presteren.

30 sec.

