E.

PRIVACYVERKLARING VOOR SITEBEZOEKERS

1.

Definities
Tenzij uit de context uitdrukkelijk anders voortvloeit, gelden in deze
Privacyverklaring voor Sitebezoekers de in onderdeel A. ALGEMEEN,
onderdeel
B.
KLANTVOORWAARDEN,
onderdeel
C.
GEBRUIKERSVOORWAARDEN en onderdeel D. PRIVACYVERKLARING
VOOR GEBRUIKERS beschreven definities en wordt hierin verder
verstaan onder:
Sitebezoekers: natuurlijke personen, ook aangeduid met “u” of “uw”,
die, anders dan als Klant of Gebruiker, Onze Site https://www.qrconnect.com bezoeken.
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Algemeen
Deze Privacyverklaring voor Sitebezoekers beschrijft hoe Wij
persoonlijke informatie, die via Onze Site wordt verzameld,
beschermen.
Onze Site kan links bevatten naar andere websites waarover Wij geen
controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor
informatie die wordt of verzameld tijdens uw bezoek van andere
websites dan Onze Site en die andere websites vallen dan ook niet
onder deze Privacyverklaring voor Sitebezoekers.
We kunnen deze Privacyverklaring voor Sitebezoekers op elk moment
en naar eigen goeddunken wijzigen. Wij raden u aan om deze
Privacyverklaring voor Sitebezoekers regelmatig te raadplegen, zodat u
van deze wijzigingen op de hoogte blijft.
Persoonlijke informatie die wordt verzameld
Onze Site maakt gebruik van Google Analytics en het bijhouden van
conversies van Google AdWords.
Google Analytics maakt gebruik van 'cookies': tekstbestanden die in uw
browser worden opgeslagen om Ons in staat te stellen te (laten)
analyseren hoe u Onze Site gebruikt. De gegevens die door de cookie
worden gegenereerd (inclusief uw IP-adres) worden doorgestuurd naar
een server van Google in de EU en daar opgeslagen.
Op Onze site is IP-anonimisering ingeschakeld: de laatste 4 cijfers van
het IP-adres van Sitebezoekers uit de lidstaten van de Europese Unie en
uit andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte worden afgekapt. In uitzonderlijke
gevallen zal de cookie het volledige IP-adres sturen aan Google, die zich
inzet voor het inkorten van het IP-adres.
Wij gebruiken de door Onze Site, Google Analytics en Google AdWords
verzamelde informatie om een beter inzicht te krijgen in Onze
Sitebezoekers en hoe u onze Site gebruikt zodat wij Onze Site, onze
diensten en onze communicatie daarop af kunnen stemmen.
U kunt de instellingen in uw browser wijzigen om te voorkomen dat
cookies worden opgeslagen, en u heeft ook de mogelijkheid om het
vastleggen van gegevens die worden gegenereerd en verwerkt door
Google-cookies te stoppen door deze plug-in te downloaden en te
installeren.
Onze Site maakt ook gebruik van Intercom om met anonieme
Sitebezoekers te chatten en eventuele vragen over onze diensten te
beantwoorden. Ook Intercom maakt gebruik van cookies. De gegevens
die door de cookie worden gegenereerd (inclusief uw IP-adres) worden
doorgestuurd naar een Intercom-server in de VS en daar opgeslagen.
Voor meer informatie over Onze cookies, het aanpassen van uw
voorkeuren of het intrekken van uw instemming voor het toelaten van
cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.
Contact
In geval van vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring voor
Sitebezoekers, kunt u contact opnemen via privacy@qr-connect.com.

