PRIVACYVERKLARING (AVG)
Verantwoordelijke instantie in de zin van de privacywetgeving is:
blue office consulting ag & blue office deutschland gmbh
Registratie van algemene informatie
Maakt u gebruik van onze webpagina, wordt automatisch informatie van algemene aard vastgelegd.
Deze informatie (server-logfiles) bevatten onder andere het type webbrowser, het gebruikte
besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Hierbij gaat het uitsluitend
over informatie die niet kunnen worden herleid naar u als persoon. Deze informatie is technisch
noodzakelijk voor het leveren van de door u opgevraagde inhoud van webpagina's en is verplicht bij
het gebruik van internet. Anonieme informatie van deze aard wordt door ons statisch geanalyseerd,
voor het optimaliseren van onze internetpagina's en onderliggende techniek.
Cookies
Net als veel andere webpagina's gebruiken wij ook zogenaamde "Technische cookies". Cookies zijn
kleine tekstbestanden, die door een webserver worden vastgelegd op uw harde schijf. Hierdoor
ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens, zoals het IP-adres, de gebruikte browser, het
besturingssysteem van uw computer en uw verbinding met het internet. Cookies kunnen niet worden
gebruikt voor het starten van programma's of de overdracht van virussen naar een computer. Op
basis van de in de cookies opgenomen informatie kunnen wij de navigatie voor u vereenvoudigen en
wordt de correcte weergave van onze webpagina's mogelijk. Door ons geregistreerde gegevens
worden nooit doorgegeven aan derden of zonder uw toestemming gekoppeld aan persoonsgebonden
gegevens. Natuurlijk kunt u onze website in principe ook zonder cookies bekijken. Internet-browsers
zijn meestal zo ingesteld dat ze cookies accepteren. U kunt het gebruik van cookies altijd deactiveren
via de instellingen van uw browser. Graag de helpfuncties van uw internet browser gebruiken, om te
ervaren hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er graag rekening mee dat individuele functies
van onze website wellicht niet werken als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.
Registratie op onze website
Bij het aanmaken van een testtoegang worden enkele persoonsgebonden gegevens vastgelegd, zoals
naam, adres- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Bent u bij ons
geregistreerd, heeft u toegang tot de inhoud en de prestaties die wij aanbieden aan geregistreerde
gebruikers. De aangemaakte gegevens worden na 6 maanden automatisch uit het systeem
verwijderd. Uiteraard geven wij u altijd informatie over de persoonsgebonden gegevens die wij van u
opslaan. Wij corrigeren, resp. wissen deze ook als u dit wenst, voor zover er geen sprake is van enige
wettelijke bewaarplicht. Voor het opnemen van contact hierover, kunt u gebruik maken van de
onderaan deze privacyverklaring opgegeven contactgegevens.
SSL-versleuteling
Voor het beschermen van de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht, gebruiken wij
versleutelingsprocessen volgens de laatste stand der techniek (bijv. SSL) via HTTPS.
Newsletter
Bij de aanmelding voor onze newsletter worden de door u opgegeven gegevens uitsluitend voor dit
doel gebruikt. Abonnees kunnen per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die relevant
zijn voor de dienstverlening of registratie (bijvoorbeeld wijziging van het newsletter-aanbod of
technische gegevens). Voor een effectieve registratie hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Meer
informatie wordt niet vastgelegd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de
newsletter en niet doorgegeven aan derden. De toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke
gegevens en het gebruik hiervan voor het versturen van de newsletter kunt u op ieder moment
herroepen. Elke newsletter heeft hiervoor een betreffende link. Bovendien kunt u zich ook altijd
rechtstreeks op deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van uw wens via de onderaan
deze privacyverklaring opgegeven contactmogelijkheid.
Contactformulier

Neemt u per e-mail of via het contactformulier contact met ons op, worden de door u verstrekte
gegevens voor het verwerken van de aanvraag en voor eventuele extra vragen opgeslagen. De
aangemaakte gegevens worden na 6 maanden automatisch uit het systeem verwijderd.
Wissen, resp. blokkering van de gegevens
Wij houden ons aan de principes van het vermijden en spaarzaam gebruik van gegevens. Wij slaan
uw persoonsgebonden gegevens daarom slechts op gedurende de tijd die nodig is voor de hier
genoemde doeleinden of volgens door de wetgever voorziene opslagtermijnen. Na het bereiken van
het betreffende doel, resp. verstrijken van deze termijnen, worden de betreffende gegevens
routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.
Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna:
Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "Cookies", dus tekstbestanden, die worden
opgeslagen op uw computer en een analyse van uw gebruik van de webpagina mogelijk maken. De
door de cookie gegenereerde informatie over
Version 1.0116.05.20186 uw gebruik van deze website worden doorgaans doorgegeven aan een
server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op deze
webpagina's, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of
andere staten uit de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen bij
uitzondering wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar
ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw
gebruik van de webpagina te analyseren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten en het
gebruik van aan het internet gebruik gekoppelde dienstverlening voor de exploitant van de website.
De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet
samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies door de betreffende
instelling van uw browsersoftware verhinderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel
niet alle functies van deze webpagina volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de
door de cookie gegenereerde en aan uw bezoek aan de website gerelateerde gegevens (incl. uw IPadres) door Google, evenals de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via
deze link beschikbare browser-pugin te downloaden en te installeren:
Browser-add-on voor deactivering van Google Analytics. In aanvulling op of als alternatief voor de
browser-add-on kunt u de tracking door Google Analytics op onze pagina's verhinderen, door op deze
link te klikken. Hierbij wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Hiermee wordt de
registratie door Google Analytics voor deze website en voor deze browser in de toekomst verhindert,
zolang de cookie op uw browser geïnstalleerd blijft.
Gebruik van Google Maps
Deze website gebruikt de Google Maps API, voor het visueel weergeven van geografische informatie.
Bij het gebruik van Google Maps worden door Google ook gegevens over het gebruik van de
kaartfuncties door bezoekers vastgelegd, verwerkt en gebruikt. Meer informatie over de verwerking
van gegevens door Google kunt u vinden in de privacy-aanwijzingen van Google. Hier kunt u bij het
veiligheidscentrum ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen. Uitgebreide instructies voor het
beheer van uw eigen gegevens in samenhang met Google producten vindt u hier.
Ingebedde YouTube-video's
Op enkele van onze webpagina's hebben wij YouTube-video's ingebed. Exploitant van de betreffende
plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Bezoekt u een pagina met een
YouTube-plugin, wordt verbinding gemaakt met servers van YouTube. Hierbij wordt aan YouTube
doorgegeven welke pagina's u bezoekt. Bent u ingelogd bij uw eigen YouTube-account, kan YouTube
uw surfgedrag aan uw persoon koppelen. Dit kunt u verhinderen, door vooraf uit te loggen bij uw
YouTube-account. Wordt een YouTube-video gestart, plaatst de aanbieder cookies, die informatie
verzamelen over het gebruiksgedrag. Wie het opslaan van cookies voor het Google-Ad-programma
heeft gedeactiveerd, hoeft bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met
dergelijke cookies. YouTube legt echter ook in andere cookies niet-pesoonsgebonden
gebruikersinformatie vast. Wilt u dit verhinderen, moet u het opslaan van cookies in de browser
blokkeren.
Meer informatie over privacy bij "YouTube" vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder via:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Google AdWords
Onze webpagina maakt gebruik van Google Conversion-Tracking. Bent u via een door Google
ingeschakelde advertentie op onze webpagina gekomen, wordt door Google Adwords een cookie op
uw computer geplaatst. De cookie voor Conversion-Tracking wordt geplaatst, als een gebruiker op een
door Google ingeschakelde advertentie klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en
dienen niet voor persoonlijke identificatie. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina's van onze website
en is de cookie nog niet verlopen, kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft
geklikt en is doorgeleid naar deze pagina. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie.
Cookies kunnen daarom niet via de websites door AdWords worden getraceerd. De met de Conversion
Cookies verzamelde informatie dient voor het aanmaken van Conversie-statistieken voor AdWordsklanten, die hebben gekozen voor Conversion-Tracking. De klant krijgen informatie over het totaal
aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en is doorgeleid naar een website die is voorzien
van een Conversion-Tracking-Tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker
persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Wilt u niet deelnemen aan de tracking, kunt u het plaatsen
van een cookie hiervoor weigeren – bijvoorbeeld via de browser-instelling die het automatisch
plaatsen van cookies algemeen deactiveert of u kunt u browser zo instellen, dat cookies van het
domein "googleleadservices.com" worden geblokkeerd. Houd er rekening mee dat u de opt-outcookies niet mag wissen, zolang u geen registratie van meetgegevens wenst. Heeft u alle cookies in
de browser gewist, moet de betreffende opt-out-cookie opnieuw worden geplaatst.
Gebruik van Google Remarketing
Deze webpagina maakt gebruik van de Remarketing-functie van Google Inc. Deze functie dient voor
het presenteren van op interesse gebaseerde advertenties aan bezoekers van websites binnen het
Google-advertentienetwerk. In de browser van de bezoeker van de webpagina wordt een zogenaamde
"Cookie" opgeslagen die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen als deze webpagina's oproept
die behoren tot het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kunnen advertenties worden
gepresenteerd aan bezoekers, die betrekking hebben op de inhoud, die de bezoeker eerder op
webpagina's heeft opgeroepen die gebruik maken van de Remarketing-functie van Google. Volgens
eigen gegevens legt Google bij dit proces geen persoonsgebonden gegevens vast. Mocht u de functie
Remarketing van Google desondanks niet wensen, kunt u deze principieel deactiveren, door de
betreffende instellingen onder http://www.google.com/settings/ads uit te voeren. Alternatief kunt u
het gebruik van cookies voor op interesse gebaseerde advertenties via het advertentienetwerkinitiatief
deactiveren, door de aanwijzingen onder http://www.networkadvertising.org/ma-naging/opt_out.asp
te volgen.
Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, wissen en herroeping
U heeft het recht op ieder moment informatie op te vragen over de door ons van u opgeslagen
persoonsgebonden gegevens. Ook heeft u het recht op correctie, blokkering of wissen van uw
persoonsgebonden gegevens, afgezien van de voorgeschreven gegevensopslag voor de afwikkeling
van zakelijke overeenkomsten. Hiervoor graag contact opnemen met onze privacyfunctionaris. De
contactgegevens vindt u onderaan. Om op iedere moment rekening te kunnen houden met een
blokkering van gegevens, moeten deze gegevens voor controledoeleinden worden bewaard in een
blokkeerbestand. U kunt ook het wissen van gegevens eisen, voor zover geen wettelijke
archiveringsplichten bestaan. Voor zover een dergelijke verplichting bestaat, blokkeren wij naar wens
uw gegevens.
U kunt wijzigingen of een herroeping van toestemming ook voor de toekomst bekrachtigen door de
betreffende melding hiervan.
Wijziging in onze privacybepalingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring regelmatig aan te passen, zodat deze altijd
voldoet aan de meest actuele wettelijke eisen of om aanpassingen aan onze prestaties te
implementeren in de privacyverklaring, bijv. bij het invoeren van nieuwe services. Bij uw volgende
bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.
Vragen aan de privacyfunctionaris
Heeft u vragen over privacy, stuurt u ons dan een e-mail via: datenschutz@blue-office.eu

