COOKIEVERKLARING DAIWA HOUSE MODULAR EUROPE JAN SNEL B.V.
Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 25 oktober 2022.
Op onze websites gebruiken wij cookies van onszelf en van derde par jen. Hieronder vindt u de
cookieverklaring van Daiwa House Modular Europe Jan Snel B.V. (hierna: Daiwa House Modular Europe Jan
Snel). Deze cookieverklaring geldt voor de volgende websites:
•

h ps://jansnel.com

•

h ps://www.daiwahousemodular.eu

•

h ps://medexs.nl

•

h ps://careers.daiwahousemodular.eu

Daiwa House Modular Europe Jan Snel is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Wilt
u meer weten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, bekijk dan de desbetre ende privacyverklaring
op:
•

h ps://jansnel.com/wp-content/uploads/2021/06/Jan-Snel-Privacyverklaring.pdf

•

h ps://www.daiwahousemodular.eu/wp-content/uploads/jan-snel-group-privacy-statement-uk.pdf

•

h ps://medexs.com/wp-content/uploads/jan-snel-group-privacy-statement-nl.pdf

•

h ps://careers.daiwahousemodular.eu/wp-content/uploads/jan-snel-group-privacy-statement-uk.pdf

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat via onze website op uw computer, tablet of op uw smartphone
opgeslagen of uitgelezen wordt wanneer u onze website bezoekt. Dit gebeurt via de webbrowser op uw
apparaat. Dit bestand onthoudt speci eke informa e. Met de informa e in deze tekstbestanden kunnen wij u
bijvoorbeeld herkennen als u later nog een keer op onze website komt. Bij uw volgende bezoek kan onze
website die informa e weer opzoeken en gebruiken voor een betere dienstverlening.
Waar zijn cookies voor nodig?
Wij en derde par jen gebruiken cookies om:
•

func onaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en func onele cookies);

•

het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te
maken (analy sche cookies);

•

gepersonaliseerde adverten es te kunnen laten zien (marke ng cookies).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:
•

IP-adres

•

Cookie-ID

•

Applica e- en klikgedrag

•

Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen
wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies
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In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee
instemt. Raadpleeg voor meer informa e hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken
niet op maal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Wilt u cookies verwijderen?
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het
cookie automa sch verwijderd, wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Daarnaast kunt u ook zelf uw
cookies handma g verwijderen, als u dat wilt. Hiervoor gaat u naar uw internetbrowser, bijvoorbeeld Google
Chrome, Internet Explorer of Safari. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u de helpfunc e van uw browser
gebruiken.
Wat voor soorten cookies zijn er?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen
e ciënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn
voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. De
website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten
van derden die op onze pagina's worden weergegeven.
De verschillende soorten cookies zijn:
1.Func onele Cookies of technisch noodzakelijke Cookies
Func onele cookies of technisch noodzakelijke cookies zijn nodig voor het func oneren van onze website. We
gebruiken deze cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Voor deze cookies is uw toestemming
niet nodig omdat hiermee de website beter werkt.
2. Analy sche Cookies
We gebruiken deze cookies voor sta s eken om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken en
onderzoeken welke onderdelen van de website het interessantst zijn voor onze bezoekers. Maar we gebruiken
ze ook om te zien of een pagina waarvan wij denken dat die interessant is voor u wel wordt gevonden. Als u
bijvoorbeeld bepaalde informa e zoekt maar niet vindt, kunnen we dat zien door cookies voor sta s eken. Zo
weten we op welke manier we de website gebruiksvriendelijker kunnen maken. De sta s eken en overige
rapportages herleiden we niet naar personen. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee
persoonsgegevens verwerkt worden.
3. Social Media Cookies
Op onze website maken wij gebruik van social media bu ons, welke u doorgeleiden naar de social media
pla orms. Als u op de bu on klikt, plaatsen de sociale netwerken cookies op uw computer, telefoon of tablet.
Met deze cookies kunnen deze sociale netwerken zien wat u op het internet doet. Welke cookies deze sociale
netwerken plaatsen en hoelang de cookies bewaard blijven, hangt af van het sociale netwerk dat u
gebruikt. Daiwa House Modular Europe Jan Snel hee hier geen invloed op. Als u wilt weten wat
de social media pla orms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetre ende privacyverklaring:
•
•
•

Facebook (privacyverklaring)
LinkedIn (privacyverklaring)
YouTube (privacyverklaring)

Op onze website staan daarnaast video's die werken via YouTube. Om die video's te kunnen bekijken, zijn de
cookies voor social media ook nodig. U kunt de YouTube video’s bekijken nadat u toestemming hebt gegeven
voor het plaatsen van deze cookies. Voor meer informa e over deze cookies en de privacyverklaring van deze
cookieleveranciers, zie de onderstaande cookietabel.
4. Marke ng Cookies
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Met deze cookies bekijken we welke pagina’s u hee bezocht op onze website. Deze informa e gebruiken we
om voor u relevante adverten es van Daiwa House Modular Europe Jan Snel te plaatsen op andere websites
die u bezoekt. Daarnaast zorgen de cookies ervoor dat we uw bezoek onthouden. De verzamelde gegevens
worden gedeeld met derde par jen, zoals adverteerders. We werken hiervoor samen met adverten epartners
zoals Google of Facebook. We meten hoeveel mensen op onze adverten es klikken. Zo helpen de
adverten ecookies ons om onze digitale marke ng te verbeteren. Via deze partners kunnen we ook zoeken
naar andere doelgroepen voor wie onze adverten es interessant kunnen zijn. Zo kan Daiwa House Modular

Europe Jan Snel u gericht informa e aanbieden waarin u interesse hee getoond. We plaatsen deze cookies
alleen als u ons hier toestemming voor gee .

reCAPTCHA
Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om onze website te beschermen tegen spam en
misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de
muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informa e wordt hiervoor verstuurd naar en
verwerkt door Google. Door deze informa e te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met
een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informa e verwijzen wij je door naar de privacyverklaring
van Google.
Welke cookies worden op onze website geplaatst?
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij en derde par jen gebruiken.
Cookie; En teit;
waarborgen

Soort

Doel

Bewaartermi
jn

Google Tag Manager

Func one
el

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk
om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag
Manager is puur func oneel en wordt niet gebruikt
voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Sessie

Google LLC, Verenigde
Staten
Privacyverklaring
Google DoubleClick

Marke ng Dit cookie wordt gebruikt om te bepalen of de
browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

Google LLC, Verenigde
Staten
Privacyverklaring
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Privacyverklaring

ti

Google LLC, Verenigde
Staten

ft

Analy sch Deze cookies worden geplaatst om inzicht te
verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand
hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We
hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat
betekent dat we:
• een verwerkersovereenkomst met Google
hebben gesloten;
• Google alleen gemaskeerde IP-adressen
geven;
• verder geen gegevens delen met Google; en
• we geen gebruik maken van andere Google
diensten in combina e met Google
Analy cs.

ti

Google Analy cs

Maximaal 2
jaar

Google reCAPTCHA
Google LLC, Verenigde
Staten
Privacyverklaring

Facebook Custom
Audience

Analy sch Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google om
onze website te beschermen tegen spam en misbruik.
Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IPadres van een bezoeker, de muisbewegingen en
mogelijk ook andere data verzameld. Deze informa e
wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door
Google. Door deze informa e te analyseren kan
Google opmaken of wij te maken hebben met een
echte websitebezoeker of een robot.

Maximaal 6
maanden

Marke ng Deze cookies worden gebruikt om adverten e-op es
van Facebook mogelijk te maken. Ze registreren
klikgedrag en websitebezoeken.

Maximaal 3
maanden

Analy sch Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om
de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen
(hoeveel jd zij doorbrengen op welke pagina, op
welke linkjes zij besluiten te klikken, wat gebruikers
wel en niet leuk vinden, etc.). Dit stelt ons in staat om
onze website te verbeteren. Hotjar gebruikt cookies
en andere technologieën om data te verzamelen van
het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in
het bijzonder IP-adressen van apparaten (vastgelegd
en opgeslagen alleen in geanonimiseerde vorm),
schermresolu e van apparaat, apparaat type (unieke
apparaat-ID’s), browser informa e, geogra sche
loca e (alleen op landsniveau), voorkeurstaal voor
weergave website.

Maximaal 1
jaar

Func one
el

Maximaal 2
jaar

Facebook, Inc.,
Verenigde Staten
Privacyverklaring
Hotjar
Hotjar Ltd., Malta
Privacyverklaring

LinkedIn
LinkedIn Corpora on,
Verenigde Staten

Wij plaatsen verschillende func onele cookies van
LinkedIn om onder andere taalinstellingen te
onthouden en de browser ID te herkennen.

Privacyverklaring
LinkedIn Analy cs

Analy sch Deze cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen in Maximaal 2
het gebruik van onze website en deze aan de hand
jaar
van deze inzichten te verbeteren en hiermee het
gebruiksgemak te verhogen.

LinkedIn Corpora on,
Verenigde Staten
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Privacyverklaring

YouTube
Google LLC, Verenigde
Staten
Privacyverklaring

Diversen:
First party cookies met
strikt func onele
doeleinden.

Marke ng De cookies van YouTube worden gebruikt voor
verschillende doeleinden:
- Ze registreren een uniek ID welke wordt gebruikt
door Google om sta s eken bij te houden over hoe
bezoekers YouTube video’s raadplegen.
- Ze brengen de brandbreedte van de
websitegebruiker in kaart op pagina’s met
geïntegreerde YouTube video’s, en/of ze brengen
overige func onaliteiten in kaart m.b.t. YouTube
video’s.
- Ze tracken op basis van een uniek ID op devices met
behulp van de geogra sche GPS-loca e.

Maximaal 6
maanden

Func one
el

Maximaal 2
jaar

Deze cookies maken noodzakelijke func onaliteiten
van de website mogelijk, zoals het onthouden van de
gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor
cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Wijzigingen in deze cookieverklaring
Wanneer het gebruik van cookies op onze website verandert, moeten wij natuurlijk ook onze cookieverklaring
aanpassen. Raadpleeg daarom regelma g deze cookieverklaring voor de meest actuele informa e.
Contactgegevens
Voor vragen over onze cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u al jd contact met ons opnemen
via onderstaande gegevens:
Daiwa House Modular Europe Jan Snel B.V.
Willeskop 94
3417 ME MONTFOORT
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info@dhme.eu
+31 (0)348 47 90 90
30124318
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E-mailadres:
Telefoonnummer:
KvK-nummer:

