COOKIEVERKLARING
Santegis hecht veel waarde en draagt zorg bij aan een correcte en veilige verwerking van privacygevoelige
gegevens. Deze website voldoet aan de Europese GDPR gestelde eisen (sinds 25 mei 2018 van kracht). In
Nederland gaat deze wet onder de naam AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
1. Cookies

Onze site maakt alleen gebruik van functionele cookies van Google Analytics waar geen expliciete toestemming
voor is vereist van de bezoeker.
2. Privacywetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten
plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over
aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij
deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te
herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’
waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem.
Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt
opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht zodat er geen toestemming
vooraf van de gebruiker nodig is.
3. Contactformulieren en e-mail links

Wij maken gebruik van een contactformulier op onze site. Als u een contactformulier op onze website invult of
ons een e-mail stuurt, dan zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel
of de doelen waarvoor u het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail hebt verzonden.
Gegevens ingevuld in het contactformulier worden beveiligd (via SSL, Secure Socket Layer beveiliging) verzonden
naar ons e-mailadres. In ons Privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe Santegis met uw gegevens
omgaat
4. Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google
Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze
website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website
(Santegis) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google
mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met
andere gegevens waarover Google beschikt.
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U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij
wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door
gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op
de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
5. Cookie blokkeren of cookie historie verwijderen

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google
Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer
mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.
Als u de cookiehistorie wilt verwijderen, dan kan dat voor verschillende browsers op de volgende manier:
Internet Explorer:
Klik op het tandwiel rechtsboven > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder 'Browsegeschiedenis' op
'Verwijderen'. Wilt u niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval 'Cookies en Websitegegevens' aan en klik op
'Verwijderen'.
Safari:
Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer
websitegegevens > Verwijder alles.
Chrome:
Klik op de 3 puntjes, rechtsboven. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen.
In het menu 'Browsegegevens wissen' heeft u boven in de optie om browsegegevens te wissen vanaf het eerste
gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kiest u welke gegevens u wilt wissen. Vink in elk geval
'Cookies en andere site- en plug-ingegevens' aan. Druk op de knop 'Browsegegevens wissen'.
Firefox:
Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.
Klik op 'Alle verwijderen'.
6. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
privacy@santegis.nl.
7. Wijziging van deze cookieverklaring

Wij passen ons cookiebeleid aan wanneer onze webwinkel of de regels rondom cookies wijzigen.
Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookieverklaring geregeld te
raadplegen, zodat u altijd op de hoogte bent van de inhoud van de geldende cookieverklaring.
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