Privacy Statement & Cookieverklaring

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een
wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het verbeteren
van onze services.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een
e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard
zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Deze website verkoopt uw gegevens niet

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of ter
beschikking stellen.

Log Files

Deze website verzamelt, zoals de meeste websites, gegevens in onze
logfiles. Dit omvat uw IP adres, uw browser gegevens (bijvoorbeeld
Firefox of Internet Explorer), uw internet provider, uw browser, het
tijdstip van uw bezoek en welke pagina’s u bezocht heeft. Deze gegevens
worden alleen gebruikt voor algemene statistieken over het gebruik van
deze website.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van
cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s
van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde

schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw
instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten
via de plug-in die weergeven wordt in de linker hoek aan de onderkant
van deze website. U kunt er ook voor kiezen op cookies uit te zetten via
uw browser.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit
kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van
opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt,
worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee
de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze
gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Adwords

Deze website maakt gebruik van Google Adwords. Google Adwords
plaatst cookies op uw computer zodat getoonde reclames zijn gebaseerd
op bezoeken die u eerder aan onze en andere websites heeft gemaakt. U
vindt meer informatie over het gebruik van Google Adwords op de
website van Google.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers
de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij
Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt,
met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees
het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke
privacy beleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website
gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen
verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van
hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
sturen naar vergeetmij[apestaartje]graphit[punt]nl

Beveiligen

Graphit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om
te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als
u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de
beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact
met op via contact[apestaartje]graphit[punt]nl .

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
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