URS Cookies Beleid
©2022 Unified Retail Services UA
Versie 22|04.URS

1

URS Cookies Beleid
©2022 Unified Retail Services UA
Versie 22|04.URS

Unified Retail Services
Emma Goldmanweg 8-02
5032 MN Tilburg
085 066 4900
info@unifiedretailservices.nl
www.unifiedretailservices.nl

URS Cookies Beleid

URS Cookies Beleid
Cookies
Vanaf 5 juni 2012 zijn we als Unified Retail Services UA verplicht bezoekers van de
website toestemming te vragen voor het gebruik van zogenoemde cookies. Daardoor is
elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over cookies en
toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van Unified Retail
Services UA maakt gebruik van cookies.
Wat zijn cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt
meegestuurd en door jouw browser op je harde schrijf van je computer wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers teruggestuurd worden.
Toestemming voor cookies worden in een drietal groepen onderverdeeld:
1.

Analytics (benodigd bij gebruik Google Analytics)

2.

Social Media (benodigd bij gebruik Social Media zoals Facebook, Twitter, etc.)

3.

Advertising (benodigd bij gebruik Adwords, retargeting, affiliaties etc.)

Unified Retail Services UA maakt o.a. gebruik van Google Analytics
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Via onze website www.unifiedretailservices.nl wordt een cookie geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze
dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier helaas geen invloed op.
De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IPadres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt altijd het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw
gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je
daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in
kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Www.cookierecht.nl
ICT recht
Https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Consumentenbond. Wat zijn Cookies?
Https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
Consumentenbond > Stappenplan Cookies verwijderen
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