Cookieverklaring van Keistoer B.V.
Dit is de cookieverklaring van Keistoer B.V. voor de website: www.keistoer.nl.
Wij gebruiken cookies en andere technologieën en informatie die wij op jouw computer, tablet,
smartphone, smartwatch of een ander apparaat plaatsen waarmee je onze website bezoekt.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om met jouw browser te
communiceren zodat de browser jouw apparaat herkent. Als we het hierna over “cookies”
hebben bedoelen we daarmee ook eventuele andere technieken waarmee we informatie
plaatsen of uitlezen.
Welke soorten cookies plaatsen wij?
Wij plaatsen de volgende soorten cookies:
•

Functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om op een normale manier
gebruik te kunnen maken van onze website, zoals cookies om in te loggen op jouw
account, om producten die je aan de winkelwagen toevoegt te onthouden,
taalvoorkeuren te onthouden en eventueel op een webpagina ingevoerde gegevens te
onthouden als je naar een andere pagina navigeert.

•

Google Analytical cookies. Dit zijn cookies van Google die bezoekersstatistieken
bijhouden en websitebezoeken analyseren. Deze gebruiken wij alleen voor het
analyseren van het gebruik van onze website en om de gebruikservaring te
optimaliseren. We hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, laten
Google niet het volledige IP-adres gebruiken en delen geen gegevens met Google. We
maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics
cookies.

•

Third Party Analytical cookies. Dit zijn cookies van derde partijen waarmee wij
bezoekersstatistieken bijhouden en websitebezoeken analyseren. Deze cookies
gebruiken wij alleen voor het analyseren van het gebruik van onze website en om de
gebruikservaring te optimaliseren. We hebben met de derde partijen
verwerkersovereenkomsten gesloten en delen geen gegevens met hen voor hun eigen
doeleinden.

Hieronder ziet u een overzicht van de cookies die we plaatsen, door wie ze worden geplaatst,
waarvoor ze worden gebruikt, of de gegevens met derden worden gedeeld en of we voor het
plaatsen toestemming vragen:

•

Functionele cookies:

Cookies: CFID, CFTOKEN, JSESSIONID
Wordt geplaatst door: www.keistoer.nl
Wordt gebruikt voor: het bijhouden van de browsersessie.
Worden de gegevens gedeeld? Nee, de gegevens worden niet gedeeld met derden.
Vragen jullie toestemming? Nee, deze cookies zijn alleen functioneel dus hiervoor hoeven we
geen toestemming te vragen.
_______________________________

•

Google Analytics cookies:

Cookies: zoals omschreven op
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Wordt geplaatst door: Google, Inc.
Wordt gebruikt voor: het bijhouden van bezoekersstatistieken en analyseren van
websitebezoeken
Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden gedeeld met Google, Inc. maar Google
mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.
Vragen jullie toestemming? Nee, we hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld dus
hoeven geen toestemming te vragen.
_______________________________

•

Third Party Analytical cookies:

Cookies: zoals omschreven op https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
Wordt geplaatst door: Hotjar Ltd
Wordt gebruikt voor: het bijhouden van bezoekersstatistieken en analyseren van
websitebezoeken
Worden de gegevens gedeeld? Ja, de gegevens worden opgeslagen door Hotjar Ltd maar mag
de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken.
Vragen jullie toestemming? Nee, we hebben privacyvriendelijke afspraken gemaakt met Hotjar
Ltd dus we hoeven geen toestemming te vragen.

Kan je cookies ook uitzetten?
Ja. Je kan jouw internetbrowser instellen zodat (bepaalde) cookies niet worden geplaatst. De
manier waarop je dit moet doen verschilt per browser. Het kan echter zijn dat je bepaalde
functionaliteiten van onze website dan niet (goed) kunt gebruiken.
Je kan ook je cookies wissen.
Via http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren kan je de tracking
cookies van een groot aantal advertentienetwerken uitzetten.
Wat als je verzoeken, vragen of klachten hebt?
Als je vragen hebt over het plaatsen van de cookies of deze cookieverklaring kan je contact
opnemen met:
Keistoer B.V.
Randweg-Zuid 25A
0495 430220
info@keistoer.nl

Kunnen we deze cookieverklaring aanpassen?
Ja. Deze cookieverklaring is van 4-5-2018. We behouden ons het recht voor deze
cookieverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij je daarvan
op de hoogte brengen, bijvoorbeeld door op de website een bericht te plaatsen dat de
cookieverklaring is gewijzigd.

