Cookiebeleid Van Mierlo

Van Mierlo maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts en Google Analytics op
haar websites en apps. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van
jouw bezoek(en) aan onze websites en apps willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet
hoe en waarom wij cookies gebruiken.
Hieronder proberen wij u zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van cookies
door Van Mierlo.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Van Mierlo met haar eventuele deelnemingen en gelieerde werkmaatschappijen, en
personeelsvereniging hierna gezamenlijk aan te duiden als Van Mierlo, gevestigd aan de Aartsdijkweg
1, 2676 LE te Maasdijk, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in
dit cookiebeleid.
Wat zijn cookies?

Van Mierlo kan informatie over het gebruik van deze website verzamelen en analyseren. Deze
gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein
tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies
desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie
maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Deze gegevens worden niet gebruikt
om bezoekers persoonlijk te identificeren.
Wat is Google Analytics?

De website van Van Mierlo is gekoppeld aan Google Analytics. Google Analytics is een dienst van
Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Van Mierlo
heeft de Analytics IP-adressen geanonimiseerd.
SSL-certificaat

De SSL-Certificaat versleutelt dataverkeer tussen browser en server, zodat vertrouwelijke gegevens
niet kunnen worden onderschept. De website van Van Mierlo is beveiligd met SSL-Certificaat. Dat
wordt weergegeven met ‘https://’ voor de websitelink in de webbrowser.
Cookies van derden

Via onze websites en apps worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies
door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.
Jouw keuzes

Alleen als u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, plaatsen wij cookies en werken we met
andere technieken waarvoor deze toestemming wettelijk is vereist, zoals social media-, advertentieen doeleinden. U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Ook kunt u uw
toestemming voor cookies altijd weer intrekken.
Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser
aanpassen om het gebruik van cookies volledig te blokkeren. Sommige functionaliteiten worden dan
uitgeschakeld, zoals 'online bestellen'. U kunt nog wel de website raadplegen voor informatie over
onze acties en producten. Ook kunt u de instellingen van uw internetbrowser aanpassen zodat uw
browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst.
Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts toestemming voor het plaatsen van cookies aan Van
Mierlo geven als één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit cookiebeleid heeft
gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u geen advertentiecookies te laten
plaatsen indien u nog geen toestemming heeft gekregen.

