Privacybeleid Deltafix International BV
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw
privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website
gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u
precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Deltafix International. U moetzich ervan bewust te zijn dat
Deltafix International niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik
te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Deltafix International respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u via onze website middels een online formulier reageert, vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde actie uit te kunnen voeren. De gegevens worden
opgeslagen op de beveiligde servers van onze hostingpartij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met
andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms
vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het
mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de
beveiligde servers van onze e-mailprovider. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken.
Cookies
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van “functionele cookies” (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst door uw internet browser). Deze cookies zijn geheel veilig, bevatten alleen nietpersoonlijke informatie en beïnvloeden de bezoeken aan de website niet.
Eventueel op deze website ingesloten functionaliteiten van externe aanbieders, zoals bijvoorbeeld Youtube
video’s, Google Analytics, Google Agenda, Google Maps kaartje, Facebook tijdlijn of een Twitter blok plaatsen
daarnaast hun eigen cookies voor de correctie werking van hun diensten.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw
instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter
mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies
zijn uitgeschakeld in uw browser. U kunt deze cookies verwijderen dan wel uitzetten via uw browser, zie:
uitgebreide handleiding cookies.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
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Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het
is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke
informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op
nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt
u contact met ons opnemen:
Deltafix International
Kruisweg 755E
2132 NE Hoofddorp
Telefoon: 020 655 63 90
E-mail: info@deltafix.com
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uitgebreide handleiding cookies
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment
dat u de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te
onderscheiden. U komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij u moet inloggen of instellingen
opgeslagen moeten worden. Een cookie zorgt dat u ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt.
Welke soorten cookies zijn er?


Toestemmingsvrije cookies

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker
nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. Voorbeelden hiervan zijn:
o

Analytische cookies

Websites gebruiken analytische cookies om o.a. bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgt
men beter inzicht in het gebruik en functioneren van de website. Analytische cookies hebben
nauwelijks gevolgen voor de privacy.
o

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om een website beter te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld
bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit of zoals gezegd onthouden dat u
ingelogd bent.



Cookies waarbij toestemming vereist is

Er zijn ook cookies die alleen met toestemming van de bezoeker geplaatst dienen te worden:
o

Tracking cookies

Hiervoor is altijd toestemming vereist. De bezoeker wordt gevolgd tijdens het bezoek aan de
website en eventueel ook daarna. Dit is privacy gevoelige informatie. Websites moeten altijd
toestemming vragen om cookies te plaatsen die inbreuk maken op de privacy. Vaak gaat het dan
om ‘tracking’ cookies. Deze cookies houden zoals gezegd individueel surfgedrag bij en stellen
profielen op om bijvoorbeeld gerichte advertenties (retargetting) mogelijk te maken. Websites
zoals Youtube, kranten websites en Facebook zijn bekende voorbeelden.
o

Cookies van derden

De website hoeft niet noodzakelijk zelf cookies te plaatsen om toch onder de cookie wetgeving te
vallen. Bij het embedden van een Youtube video of een Google kaartje wordt er door die diensten
cookies geplaatst.
Gebruikt Deltafix International voor haar websites cookies?
Standaard maakt de website van Deltafix International alleen gebruik van functionele cookies, oftewel cookies
die nodig zijn om de website correct te laten functioneren. Deze cookies zijn geheel veilig, bevatten alleen nietpersoonlijke informatie en beïnvloeden de bezoeken aan de website niet.
Maar zijn er functionaliteiten op de website ingesloten, zoals bijvoorbeeld Youtube video’s, een Google Agenda,
Google Maps kaartje, Facebook tijdlijn of een Twitter blok, dan plaatsen deze externe aanbieders hiervoor ook
cookies.
Cookies beheren en verwijderen
Cookies verwijderen in Internet Explorer
Klik op het tandwiel rechtsbovenin > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder ‘Browsegeschiedenis’ op
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‘Verwijderen’.
Wilt u niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval ‘Cookies’ aan en klik op ‘Verwijderen’.
Cookies verwijderen in Edge
Klik op de 3 puntjes rechtsboven > Instellingen. Klik onder ‘Browsegegevens wissen’ de optie ‘Kies wat u wilt
wissen’.
Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) > Druk op de ‘Wissen-knop’.
Cookies verwijderen in Firefox
Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.
Klik op ‘Alle verwijderen’.
Cookies verwijderen in Chrome
Klik op de 3 puntjes, rechtsbovenin. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen.
In het menu ‘Browsegegevens wissen’ heeft u bovenin de optie om browsegegevens te wissen vanaf het eerste
gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kiest u welke items u wilt wissen.
Vink in elk geval ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens’ aan.
Druk op de knop ‘Browsegegevens’ wissen.
Cookies verwijderen in Safari (MacOS)
Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer
websitegegevens > Verwijder alles.
Automatisch cookies verwijderen
U kunt cookies ook automatisch laten wissen wanneer u de browser afsluit. Zo blijft informatie nooit lang
bewaard en kunt u niet gevolgd worden.
Automatisch cookies verwijderen in Internet Explorer
Klik op het tandwiel rechtsbovenin > kies Internetopties.
Vink ‘Browsegeschiedenis verwijderen bij afsluiten’ aan en klik op ‘OK’.
Automatisch cookies verwijderen in Edge
Klik rechtsboven op de 3 puntjes, klik op Instellingen, selecteer ‘Kies wat u wilt wissen’ en kies hierna in ieder
geval de cookies.
Zet het schuifje op Aan bij de optie ‘Dit altijd wissen bij sluiten van browser’.
Automatisch cookies verwijderen in Firefox
Klik op de 3 streepjes rechtsboven, kies Opties > Privacy.
Verander de optie ‘Geschiedenis onthouden’ in ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.
Selecteer onder ‘Cookies van websites accepteren’ bij ‘Bewaren totdat’ en verander de keuze in ‘Ik Firefox afsluit’.
Automatisch cookies verwijderen in Chrome
Klik de 3 puntjes, rechtsbovenin > kies Instellingen.
In het instellingenmenu klikt u helemaal onderin op de optie ‘Gevanceerd’ en de rest van de pagina met de
privacy-opties komt in beeld.
Kies Instellingen voor content > Cookies. Kies voor de optie ‘Lokale gegeven alleen bewaren totdat je je browser
sluit’.
Automatisch cookies verwijderen in Safari (MacOS)
Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Algemeen > Verwijder onderdelen uit geschiedenis > Na één dag.
Cookies van derden weigeren
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U kunt uw browser alle cookies laten weigeren, maar hierdoor zullen veel sites niet meer goed werken. Het is
beter om cookies selectief toe te staan. Alle browsers maken onderscheid tussen nuttige cookies van de site die u
bezoekt, en cookies van derden (‘third party cookies’) zoals van advertentienetwerken.
Cookies van derden weigeren in Internet Explorer
Klik op het tandwiel rechtsbovenin > kies Internetopties > tabblad Privacy en klik op de knop ‘Geavanceerd’.
Vink ‘Automatische cookieverwerking opheffen’ aan, ga naar ‘Eigen cookies’ en zet een vinkje voor ‘Accepteren’.
Zet achter ‘Cookies van derden’ een vinkje voor ‘Blokkeren’ en klik op ‘OK’.
Klik nogmaals op ‘OK’.
Cookies van derden weigeren in Edge
Klik op de 3 puntjes, rechtsbovenin > Instellingen.
Kies onder Geavanceerde instellingen > Geavanceerde instellingen weergeven.
Kies onder Cookies > Alleen cookies van derden blokkeren.
Druk bovenin op de 2 naar links wijzende pijltjes om het geavanceerde instellingen-menu te verlaten.
Cookies van derden weigeren in Firefox
Klik op de 3 streepjes, rechtsbovenin. > Klik op Opties > Privacy.
Verander de optie ‘Geschiedenis onthouden’ in ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’ (als dat
niet al gebeurd is).
Kies bij ‘Cookies van derden accepteren’ voor de optie ‘Nooit’.
Cookies van derden weigeren in Chrome
Klik op de 3 puntjes, rechtsbovenin > kies Instellingen.
In het instellingenmenu klik je helemaal onderin op ‘Gevanceerde instellingen weergeven’ en de rest van de
pagina met de privacy-opties komt in beeld.
Kies Instellingen voor content > Cookies. Vink de optie ‘Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren ‘ aan.
Cookies van derden weigeren in Safari (MacOS)
Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy.
Vink bij ‘Blokkeer cookies’ aan ‘Van derden en adverteerders’.
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