20210422 V1 Cookies StaalBaron BV.
Lees hier ons cookie beleid.
1.1 Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de site technisch goed te laten werken. Ze
zorgen er bijvoorbeeld voor dat StaalBaron u snel en correct de juiste informatie
kunt tonen. Daarom kunt u deze cookies niet uitschakelen. Omdat de
noodzakelijke cookies weinig impact hebben op de privacy van bezoekers
hoeft StaalBaron hier geen voor toestemming te hebben.
1.2 Cookies van Anti-Spam by Cleantalk
StaalBaron gebruikt de diensten van Cleantalk voor het tegenhouden en
voorkomen van spam. Cleantalk plaatst hiervoor cookies op onze website. De
gegevens die worden verzameld met de cookies worden alleen gebruikt bij het
proces van het voorkomen en bestrijden van spam. StaalBaron heeft een
verwerkersovereenkomst met Cleantalk, zodat zij zich houden aan de Europese
regelgeving op het gebied van gegevensverwerking.
Voor deze cookies heeft StaalBaron geen toestemming nodig. Zonder het
gebruik van de cookies ontstaan mogelijk problemen ten aanzien van
StaalBaron hun bescherming tegen spam.
1.3 Wordt de informatie doorgegeven?
Ja, aan Cleantalk. Uw naam, e-mailadres en de inhoud van uw bericht worden
verzameld door Cleantalk en daarna direct onzichtbaar gemaakt, tenzij het
gaat om de gegevens van personen of organisaties die spam versturen.
Bekijk de Privacy policy van Cleantalk
1.4 Cookies van GDPR Cookie Compliance
StaalBaron gebruikt de plugin GDPR Cookie Compliance voor onze cookiebar.
Wanneer deze cookie is ingeschakeld, worden deze cookies gebruikt om uw
voorkeuren voor cookie-instellingen op te slaan. Voor deze cookies heeft
StaalBaron geen toestemming nodig.
1.5 Wordt de informatie doorgegeven?
Nee, deze informatie wordt niet doorgegeven. De informatie is alleen van
toepassing voor de instellingen.
2.1 Prestatiecookies
Prestatiecookies gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt
gebruikt, bijvoorbeeld om te kijken welke pagina’s het meest bezocht worden.
Deze zijn privacy-vriendelijk ingesteld, hiervoor heeft StaalBaron een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste deel van uw IP-adres
is gemaskeerd en ‘gegevens delen’ staat uit. Voor het plaatsen van
prestatiecookies maakt StaalBaron geen gebruik van andere Google-diensten.
Hierdoor hebben de cookies geen of weinig gevolgen voor de privacy van de
website bezoekers. Net als voor de noodzakelijke cookies hoeft u hier dus ook
geen toestemming voor te geven.
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Welke prestatiecookies plaatsen we?
2.2 Google Analytics
StaalBaron gebruikt dit om de website te analyseren met statistieken. Zo heeft
StaalBaron bijvoorbeeld inzicht in het aantal unieke bezoekers, sessies, de beste
bezochte pagina’s en campagne-data. Dit script geeft uw apparaat een
willekeurig gegenereerd identificatienummer (ID). Het ID wordt met iedere hit
en verzonden aan Google om op de servers van Google gebruikt om de
statistieken te berekenen.
Voor deze cookies vraagt StaalBaron toestemming.
2.3 Facebook pixel
Onze website gebruikt een Facebook Pixel, een analyse tool van Facebook.
Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee StaalBaron weer de
Facebook ervaring van onze gebruikers kan verbeteren. De informatie die
gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de
servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te
maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met uw IP-adres. De
cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken
de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door
deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken
van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de
effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor StaalBaron mogelijk om
websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De
verkregen gegevens zijn voor StaalBaron anoniem en verschaffen ons geen
nadere informatie over de identiteit van u als gebruiker. Wel worden de
gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan
een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens
daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig
het Privacybeleid van Facebook.
2.3 Wordt de informatie doorgegeven?
Ja, het ID wordt doorgegeven aan Google maar niet door Google gebruikt
voor eigen doeleinden. Het ID wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die
zij van u hebben.
Bekijk de Privacyverklaring Google Analytics.
3.1 Marketingcookies
Dankzij deze cookies kan StaalBaron u de beste bezoekervaring geven! De
marketing cookies stellen ons namelijk in staat om de website precies af te
stemmen op uw behoeftes. StaalBaron kan uw surfgedrag op onze website
volgen zodat StaalBaron en derde partijen je gepersonaliseerde content en
advertenties kunnen tonen. Ook kunnen we via deze cookies A/B testen
uitvoeren om de website te optimaliseren. Zonder deze cookies kan het zijn dat
bepaalde delen van de site niet goed werken. Om deze cookies te plaatsen
vragen we uw toestemming.

2

3.2 Welke marketing cookies plaatsen we?
Op dit moment maakt StaalBaron geen gebruik van Marketingcookies
3.3 Kan je de cookies uitzetten?
De cookies kunt u zelf uitzetten of van je apparaat verwijderen. Hoe u dat kunt
doen verschilt per internet browser en apparaat. Wanneer u ervoor kiest om uw
cookies te verwijderen kan het zijn dat de website niet meer optimaal
functioneert en kunt u van sommige diensten geen gebruik maken.
3.4 Kan het cookiebeleid worden aangepast?
Het cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen bekend
te maken. De teksten kunnen op ieder moment worden aangepast. Wij
adviseren u daarom deze cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u
op de hoogte bent van de manier waarop StaalBaron met cookies omgaat.
3.5 Onvoorziene cookies
StaalBaron doet hun best om zo transparant mogelijk te zijn over de cookies die
StaalBaron plaatst. Toch kan het voorkomen dat via de website cookies worden
geplaatst waarvan StaalBaron niet altijd op de hoogte van is. Kom je op deze
website onvoorziene cookies tegen die niet terug te vinden zijn in de pop-up of
deze verklaring? Laat het StaalBaron dan weten!
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