Uitleg over de gebruikte cookies op deze website

Cookieverklaring
Cookieverklaring www.boixeurope.com
Meer informatie over cookies
Boix Europe hanteert handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en
die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Ook omdat wij uw privacy
tijdens het bezoek op onze website willen waarborgen maken wij gebruik van cookies.
Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor
welke doeleinden ze gebruikt worden. Boix Europe streeft ernaar uw online-ervaring en
interactie met onze websites zo informatief en relevant mogelijk te maken. Hieronder
leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke
doeleinden.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel apparaat worden
opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er
kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit
cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail
en telemarketing acties.
Typen cookies op www.boixeurope.com
•

Functionele cookies: Deze cookies zijn vereist zijn om de website goed te laten
werken. Zonder deze cookies zou het bijvoorbeeld moeilijk zijn om te onthouden
welke taalkeuze u heeft gemaakt.

•

Analytische cookies: Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en
te verbeteren, verzamelen we het surfgedrag van onze websitebezoekers. Dat
doen wij met Google Analytics, maar dan wel op een privacy vriendelijke manier.
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Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, uw IP-adres
wordt geanonimiseerd en wij delen de gegevens niet met Google. Voor het
gebruik van deze cookies hoeft u als bezoeker van onze website geen
toestemming te geven. U kunt tussentijds cookies verwijderen via de instellingen
van uw browser.
•

Cookies van derden: Op onze website gebruiken wij enkele plug-ins, zodat u
bepaalde pagina’s van onze website op social media kunt delen.

o

De dienst die dit mogelijk maakt is AddThis, Deze aanbieder kan social
media cookies op uw computer plaatsen, wanneer u onze website
bezoekt, maar alleen als u toestemming hebt verleend voor het plaatsen
van deze cookies. Als u deze cookies niet accepteert, dan is het delen van
webpagina’s via social media niet eenvoudig mogelijk. AddThis kan deze
cookies en de daarmee verzamelde informatie voor haar eigen
doeleinden gebruiken. Graag verwijzen wij u in dit verband naar de
privacy policy van AddThis.

o

Op onze website kunt u video’s van Boix Europe bekijken. Onze video’s
worden gehost door YouTube en zijn via de YouTube-player op onze site
te zien. YouTube zal daartoe cookies plaatsen, maar alleen als u daarvoor
toestemming hebt verleend. Zie voor meer informatie het privacy beleid
van Google.

Toestemming geven voor cookies
Bij het eerste bezoek aan onze website kunt u toestemming geven voor cookies door in de
cookiemelding op ‘Accept’ of ‘Decline’ te klikken. Functionele en analytische cookies
worden bij elk bezoek geplaatst. Cookies van derden worden alleen geplaatst als u hier
toestemming voor geeft. U kunt op ieder moment uw voorkeuren aanpassen.
Cookies verwijderen
Indien u niet wilt dat websites cookies op uw apparaat plaatsen, kunt u het plaatsen van
cookies blokkeren door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen (raadpleeg
hiervoor, indien gewenst, de helpfunctie van uw browser). Daarnaast kunt u via uw
browserinstellingen eerder opgeslagen cookies verwijderen. Meer informatie over cookies
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kunt u vinden op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat-doe-ik-ermee/. Houd er dan wel rekening mee dat onze website niet optimaal kan
werken.
Slotopmerking
Deze verklaring kan aangepast worden, omdat bijvoorbeeld de wetgeving of de regels
rondom cookies kan wijzigen. De inhoud van deze cookieverklaring op deze website kan
altijd en zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden. U kunt deze webpagina
raadplegen voor de laatste versie.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Boix Europe of
stuur een mail naar privacy@boixeurope.com.

3

