1. Algemene informatie over het gebruik van onze website
We zijn blij dat u onze website bezoekt en bedanken u voor uw interesse in ons firma en onze
producten.
Het beschermen van uw privacy bij het gebruik van onze website is voor ons uiterst belangrijk.
Daarom proberen we te allen tijde uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming
met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Hierna zullen wij u gedetailleerd informeren over hoe de verantwoordelijke leverancier, Ofa
Nederland V.O.F. (ook wel "Ofa", "wij" of "ons" genoemd), zal omgaan met uw gegevens op deze
website.

1.1 Opslag van toegangsgegevens
Elke keer dat u onze website bezoekt, worden toegangsgegevens met betrekking tot deze procedure
vastgelegd in een protocolbestand op de server van onze provider.
Dit gegevensrecord bestaat uit:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

uw IP‐adres
datum en tijdstip van toegang
naam van het benaderde bestand
naam van het bestand waarvan de file aangevraagd werd
melding of de toegang succesvol was
volume van overgedragen data
beschrijving van de gebruikte webbrowser en het besturingssysteem
naam van de internetprovider

Deze gegevens worden om technische redenen verzameld en 90 dagen bewaard.
Een evaluatie van deze gegevens gebeurt uitsluitend voor statistische doeleinden en zonder
persoonlijke referentie. Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen door ons verzameld,
gebruikt of doorgegeven als dit wettelijk is toegestaan of als u ons daarvoor toestemming hebt
gegeven.

1.2 Contact
Persoonlijke gegevens (bijv. naam, e‐mailadres, telefoonnummer) worden alleen op deze website
verzameld als u deze informatie persoonlijk verstrekt, bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt
over het scala aan opties die op deze website beschikbaar zijn.
De door u verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt om uw aanvraag te verwerken en om
vervolgvragen te beantwoorden, en wordt ook opgeslagen voor technisch beheer en klantenbeheer.
Het verstrekken van dergelijke gegevens gebeurt op puur vrijwillige basis.
U kunt op elk gewenst moment en voor de toekomst alle advertenties die u van ons bedrijf ontvangt,
annuleren door ons op de hoogte te stellen via de onderstaande contactopties. Alle gemaakte kosten
zijn gebaseerd op basistarieven. Eventuele toestemmingsverklaringen kunnen ook worden
ingetrokken via de vermelde contactopties.
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1.3 Prijsvragen / prijstrekkingen
Voor zover er geen aanvullende vorm van toestemming van de deelnemer bestaat, worden
persoonsgegevens verzameld in het kader van prijsvragen / prijstrekkingen verzameld, verwerkt en
gebruikt met als enig doel het ontwerpen, beheren en / of uitvoeren van de prijsvragen /
prijstrekking en verwijderd zodra de prijsvraag / prijstrekking is afgelopen.
Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden. Meer informatie is te vinden in de relevante
deelnamevoorschriften in verband met onze wedstrijden en prijstrekkingen.

1.4 Nieuwsbrief
Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens (e‐mailadres) gebruikt om u
te informeren over speciale onderwerpen en nuttige tips en nuttige informatie over al onze merken
door te geven.
Als u de nieuwsbrief opent of op een link klikt, wordt dit vastgelegd via onze webserver (datum,
tijdstip, e‐mailadres). Dit is voor interne statistische doeleinden. Deze gegevens worden niet
geconsolideerd om een persoonlijk gebruiksprofiel op te stellen. Afmelden voor de
nieuwsbriefservice is op elk moment mogelijk en kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

1.5 Opname van diensten en inhoud geleverd door derden
In sommige gevallen is het mogelijk dat op deze website inhoud en diensten van derden zijn
opgenomen, bijvoorbeeld kaartmateriaal van Google Maps.
Dit veronderstelt altijd dat aanbieders van deze inhoud uw IP‐adres gebruiken. Zonder uw IP‐adres
zouden ze de inhoud niet naar uw browser kunnen verzenden. Het IP‐adres is daarom vereist om
deze inhoud weer te geven. We proberen alleen dergelijke inhoud te gebruiken waarvan de provider
alleen het IP‐adres gebruikt om de inhoud beschikbaar te stellen. We hebben echter geen enkele
invloed op het geval de provider het IP‐adres opslaat voor bijvoorbeeld statistische doeleinden.

1. 6 Links naar andere websites
We verwijzen af en toe naar de websites van derden. Hoewel we deze derde partijen met grote zorg
selecteren, kunnen we geen enkele garantie of aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid en /
of volledigheid van de inhoud en de gegevensbeveiliging van de websites van derden. Deze
privacyverklaring is ook niet van toepassing op de gelinkte websites van derden.

1. 7 Cookies
Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, gebruiken we "permanente cookies". Cookies
zijn kleine tekstbestanden die vanuit uw browser op de harde schijf van uw computer kunnen
worden geplaatst en die onze website gebruiksvriendelijk maken. We gebruiken cookies om beter te
begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om een verbeterde navigatie mogelijk te maken.
Cookies helpen ons bijvoorbeeld om te bepalen of een pagina van onze website al is bezocht.
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Bovendien stellen cookies ons in staat om vast te stellen of u onze website in het verleden al hebt
bezocht of een nieuwe bezoeker bent. Deze cookies slaan uw persoonlijke gegevens niet op.
Het is ook mogelijk om cookies uit te sluiten bij het bekijken van onze website. Als u niet wilt dat
cookies op uw computer worden opgeslagen, wordt u vriendelijk verzocht om de betreffende optie
in de systeeminstellingen van uw browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden
verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitschakelen van cookies kan echter de
functie van deze online ervaring beperken.

1. 8 Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna
“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw
computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De
door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel
overgedragen naar een server van Google in de VS en opgeslagen.
Wanneer de IP‐anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP‐adres echter eerst
ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van de Europese
Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP‐adres overgedragen aan
een server van Google in de VS en daar ingekort. Google zal namens de exploitant van deze website
deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website‐
activiteit samen te stellen en verdere diensten aan te bieden met betrekking tot de website‐activiteit
en internetgebruik voor de website‐exploitant.
Het IP‐adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet
vergeleken met andere gegevens die door Google worden bewaard.
U kunt de opslag van cookies voorkomen door de relevante instelling in uw browsersoftware te
selecteren; Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet volledig gebruik kunt maken
van alle functies die op deze website beschikbaar zijn.
Bovendien kunt u voorkomen dat gegevens worden verzameld door cookies en die betrekking
hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP‐adres) voor Google, evenals de verwerking van
deze gegevens door de browser‐plug‐in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via het
volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Door deze website te gebruiken, stemt u in met de gegevens die door Google over u worden
gegenereerd op de beschreven manier en voor het bovengenoemde doel dat wordt verwerkt. Meer
informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming is te vinden onder:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
en/of onder:
https://www.google.de/intl/de/policies/

Houd er rekening mee dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code 'ga (‘set‘,
‘anonymizelp’ true) om geanonimiseerde registratie van IP‐adressen (zogenaamde IP‐maskering) te
garanderen.
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Demografische kenmerken
Deze site maakt gebruik van de demografische rapporten van Google Analytics, waarbij Google
gebruik maakt van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van
derden (zoals leeftijd, geslacht en interesses). Deze gegevens worden niet teruggegeven aan een
specifieke persoon en kunnen op elk moment worden uitgeschakeld met behulp van de weergave‐
instellingen. Google biedt een browser‐add‐on die u hier kunt inschakelen:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .
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