Kennisgeving over privacy
U bezoekt momenteel de website van Offerman.
U kunt beslissen uw persoonlijke gegevens met Offerman te delen. De persoonlijke gegevens die wij in
dat geval verzamelen, worden uitsluitend door Offerman verwerkt om te garanderen dat de gevraagde
diensten aan u worden verstrekt. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij om de
gevraagde diensten aan te bieden.
De website van Offerman wordt gehost in de Europese Unie, om een gepast niveau van bescherming
te bieden voor alle gegevens die verzameld en verwerkt worden.
Uiteraard hebt u het recht op inzage, aanpassing of verwijderen van uw persoonlijke gegevens. Om
deze rechten uit te oefenen of voor elke andere vraag over uw privacy, kunt u contact opnemen met
onze functionaris voor gegevensbescherming via https://www.terbeke.com/privacy.
Cookies
Offerman neemt de privacy van gebruikers erg serieus en verbindt zich ertoe de Europese richtlijn
betreffende de privacy in digitale communicatie na te leven. Daarvoor hebben we de volgende
kennisgeving opgesteld, om u alle informatie te geven over hoe wij cookies beheren die we verzamelen
tijdens uw bezoek aan onze website.
Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine bestandjes die gedownload worden naar een apparaat wanneer de gebruiker
bepaalde websites bezoekt. Via cookies kan een website gebruikers herkennen, om de navigatie van
gebruikers op verschillende websites te begrijpen.
In de praktijk stuurt de website die u bezoekt informatie naar de browser, die dan een tekstbestand
aanmaakt. Telkens wanneer de gebruiker teruggaat naar dezelfde website, haalt de browser dit bestand
op en stuurt het door naar de server van de website.
Cookies van Offerman
Offerman wil ervoor zorgen dat u een aangename ervaring hebt op onze website. Daarom worden
cookies op de computer geïnstalleerd wanneer u een bezoek brengt aan onze website van Offerman.
Wanneer u op de website(s) van Offerman surft, kunnen gegevenslogboeken met uw surfgedrag
verzameld worden, met als doel het collectieve gebruik van functies en pagina’s beter te begrijpen.
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