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Heijman Groep B.V. Cookieverklaring

Herkenningssoftware
Wat is herkenningssoftware?
Herkenningssoftware zijn Cookies of vergelijkbare technieken.

Gebruik herkenningssoftware
Heijman Groep B.V. plaatst gerichte informatie op onze websites. Enkel de strikt noodzakelijke en niet
privacy schendende functionele cookies, worden door ons gebruikt.
Heijman Groep B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van of over websitebezoekers,
ongeacht of zij jonger of ouder zijn dan 16 jaar.
Heijman Groep B.V. heeft geen interesse in het volgen van onze websitebezoekers, zijn of haar
internetgebruik, het online klantgedrag en klantprofilering.
Heijman Groep B.V. exploiteert op geen enkele wijze mogelijke gegevens, welke gegenereerd worden
door websitebezoekers.
Heijman Groep B.V. geeft derde partijen geen toestemming om herkenningssoftware te plaatsen. Cookies
welke worden geplaatst door derden, zonder onze medeweten, kunnen centraal verwijderd worden via
www.youronlinechoices.eu.
Heijman Groep B.V. plaatst geen advertentie op onze websites en geeft derde partijen geen toestemming
om advertenties te plaatsen.

Toestemming gebruik herkenningssoftware
Heijman Groep B.V. heeft geen cookies op onze websites geplaatst, welke inbreuk maken op de privacy
van de websitebezoeker en heeft geen intentie om deze cookies in de toekomst te plaatsen.
Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Indien wij cookies plaatsen die inbreuk
maken op de privacy van de websitegebruiker, vragen wij uw toestemming door middel van een
zogenaamde cookiebanner.
Onze websitebezoekers kunnen alle cookies blokkeren en verwijderen via de internetbrowser. Het is
mogelijk om de internetbrowser zodanig in te stellen dat er een bericht gestuurd wordt, wanneer er een
cookie wordt geplaatst. De mogelijkheden om te verbieden dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen
worden, kunt u inzien bij de helpfunctie van uw browser.
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Ontwikkelingen herkenningssoftware
De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast. Dit geldt ook voor onze
cookieverklaring. Wij adviseren onze websitebezoekers om deze verklaring bij gelegenheid door te nemen
om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op
www.wtse.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan
bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen
controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.
Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf
niet op de hoogte zijn, daar wij hier geen toestemming voor zullen geven. Wanneer u op onze website
onvoorziene cookies tegen komt, welke niet zijn terug te vinden in ons overzicht, wilt u dan zo vriendelijk
zijn om ons te informeren via onze contactgegevens.
Tevens is het mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de derde partij en te vragen welke
cookies deze plaatsten, met welke reden, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier uw
privacy gewaarborgd is.

Rechten persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens.
U heeft het recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en gegevensoverdraagbaarheid.
U heeft het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
Bovengenoemde rechten zijn met uitsluiting van de gegevens die volgens betreffende wet- en regelgeving
geconsolideerd dienen te worden.
Wanneer u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten of andere vragen of opmerkingen over onze
gegevensverwerking, dan kunt een gespecificeerd verzoek sturen naar info@whtm.nl, met een kopie van
uw identiteitsbewijs (in deze kopie verzoeken wij uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), het
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken om uw privacy te waarborgen).
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, wordt u verzocht om een
kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Deze is terug te vinden in de instellingen van uw browser.
Heijman Groep B.V. zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een week, op uw verzoek reageren.
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Informatie cookies
Soorten cookies
Er zijn twee verschillende soorten cookies:
1. First party of standaard cookies
First party cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat een website optimaal functioneert en
belangrijk voor de lay-out van de website. De standaardcookies zijn van de bezochte site zelf en
toegestaan in elke webbrowser.
2. Third party cookies
Third party cookies worden geplaatst door derde partijen. De website kan dan bijvoorbeeld
geanalyseerd worden met Google Analytics. Deze data wordt vercommercialiseerd, zodat
gerichte advertenties verstuurd kunnen worden door partijen.

Typen cookies
Het type cookie geeft de functie van de cookie aan.
a) Functionele cookies
Deze cookies hebben een functionele rol binnen een site of een dienst. Zij dienen “strikt
noodzakelijk voor de dienst” en niet privacy schendend te zijn. Een privacy schending dient
namelijk niet per definitie noodzakelijk te zijn voor de dienst. Onder anderen onthouden deze de
websitebezoekers en houden de voorkeuren bij van de websitebezoeker.
Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk vallen buiten de cookiewet. Voor functionele
cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd aan de websitebezoeker en behoeven niet
te worden beschreven in de cookieverklaring.

b) Performance cookies
Performance cookies worden ingezet om het gebruik, de wijze van gebruik en de effecten en
gevolgen van dit gebruik van websitebezoeker te bij te houden. Deze controle kan dit “surfgedrag”
van de websitebezoeker exploiteren. Websites welke performance cookies toepassen geven o.a.
aan dat dit is om de betreffende website “te helpen om de informatie en services van de website
te verbeteren”.
Een voorbeeld van exploitatie is dat performance cookies meten of een advertentie leidt tot een
aankoop of aanmelding. Hiermee kunnen websites inkomsten generen, omdat ze voor deze
informatie een vergoeding ontvangen.
De privacy van de bezoeker blijft met performance cookies gewaarborgd, zij slaan geen
persoonlijke informatie op en er wordt niet herleid naar personen.
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c) Analytische cookies
Analytische cookies “analyseren” het gebruikersverkeer op een website. De technische
kenmerken (meetgegevens) kunnen worden verwerkt in bezoekersstatistieken en geven
eigenaren van websites inzicht in het gebruik (surfgedrag) van de websitebezoekers op hun
website.
Technische kenmerken kunnen zijn: het IP adres, de locatie, het aantal websitebezoekers,
bekeken pagina’s, surfgedrag van welke en naar welke webpagina, wanneer en hoelang, op welke
items er geklikt wordt, gebruikte browser en schermresolutie, e.d.
Websites welke analytische cookies toepassen geven o.a. aan dat dit is om de betreffende website
“te optimaliseren, om beter inzicht in het functioneren te krijgen, om de gebruikerservaring te
verbeteren en om meer content te bieden die de bezoekers interesseert”.
De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd, maar de gegevens
worden via Google Analytics gebruikt voor marketingdoeleinden.
Voor analytische cookies die enkel worden gebruikt om het verkeer op een website te analyseren,
hoeft er geen toestemming aan de bezoeker van je website gevraagd te worden. De bezoekers
dienen hierover wel geïnformeerd worden in een cookie- of privacyverklaring.

d) Profilering cookies
Profilering, tracking of marketing cookies zijn third party cookies en kunnen binnen een domein
of over verschillende domeinen, het surfgedrag van de websitebezoeker volgen.
Deze zijn interessant zijn voor website- en webshopeigenaren, want door middel van deze cookies
is het mogelijk om een interesseprofiel van de websitebezoeker of -klant samen te stellen,
waarmee gerichter kan worden geadverteerd.
Google AdWords, social media accounts, nieuwsbrieven en partnersites maken gebruik van deze
cookies en zorgen ervoor dat er, ongevraagd, ineens advertenties naar voren komen met
producten die door websitebezoekers zijn bekeken.
Profilering cookies worden ook gebruikt door Youtube, Facebook, Twitter en Flickr, als er op de
"like/vind ik leuk " knop is geklikt.
Voor het bijhouden van persoonsgerichte gegevens is toestemming vereist door de
websitegebruiker. Hierom dienen websites altijd toestemming te vragen om cookies te plaatsen
die inbreuk maken op de privacy aan de websitegebruiker. Nadat een gebruiker geaccepteerd
heeft dat cookies worden bijgehouden, mogen deze cookies worden geplaatst.

Tilburg, 01 april 2020

Kwaliteitsmanager M.S. Heijman
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