Privacy- en cookiebeleid
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en u kunt er zeker van zijn dat
wij zorgdragen voor het vertrouwelijk omgaan met uw persoonlijke informatie. Wij verwerken
uw persoonsgegevens op een manier, die in overeenstemming is me de eisen die gesteld
worden door de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking
De gegevens die u ons toestuurt, bij het sturen van een e-mail, zullen worden bewaard
zolang nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

Wat zijn cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw
harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek op de website zal
de opgeslagen informatie weer naar onze servers worden teruggestuurd.

Waarom gebruiken wij cookies?
Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. De
cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij
onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf worden gebruikt
om advertenties te tonen die aansluiten op jouw interesses.

Welke Cookies gebruiken wij?
Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kan je
en kunnen sommige voorkeuren (zoals je taalinstellingen) niet worden bewaard.
Google Analytics
In onze website maken wij gebruik van Google Analytics om te zien hoe bezoekers de
website gebruiken en hier rapportage over te ontvangen. Zo kan Google meten of
campagnes succesvol zijn en wat het internetgedrag van de huidige consument is.
De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres
wordt bijvoorbeeld niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Er is sprake van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Google kan
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

Tracking cookies
Wij vragen je toestemming om tracking cookies te plaatsen. Op basis van de pagina's die jij
hebt bezocht, kunnen wij je advertenties laten zien waarvan we denken dat deze interessant
voor jou zijn.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de
internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per
browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de helpfunctie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
Je kunt jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Stuur dan een e-mail
naar: info@inducon.net

Aanpassen privacy statement
Wij hebben het recht om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd.

