COOKIE VERKLARING
HOE GAAN WIJ OM MET COOKIES?
Door het gebruik van speciale technieken (cookies) worden kleine bestandjes op uw computer opgeslagen,
waardoor u bij een volgend bezoek aan onze website kan worden herkend en uw gegevens automatisch
worden ingevuld voor formele doeleinden. Hierdoor kunnen wij u een grotere persoonlijke service bieden. In
uw programma (browser) waarmee u webpagina's bekijkt kunt u het ontvangen van cookies zo nodig
uitschakelen, via het aanpassen van uw persoonlijke instellingen.
Door gebruik te maken van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit
bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze
bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Met uw toestemming kunnen derden “tracking cookies” op uw device plaatsen. Deze cookies gebruiken zij om
bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online
surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan
andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en
dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om eventuele advertenties af te stemmen op uw profiel
zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

GOOGLE ANALYTICS
Via onze website 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 geen invloed op. Wij hebben
Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google
stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens.

SOCIALE NETWERKEN
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”)
op sociale netwerken als Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van
stukjes code die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.
Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze aanbieders van netwerken (welke
regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies
verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter,
Facebook en Google + hebben verklaard zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij
het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake
is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
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HYPERLINKS
Op de website van Alfons Freriks Logistics treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Hoewel deze
sites met zorg zijn geselecteerd kan Alfons Freriks Logistics geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking
tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de
site die u bezoekt.

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN JOUW GEGEVENS:
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze
Privacy verklaring die u vindt onderaan onze startpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij
vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een
cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen
van uw browser.
Dit is een website van ALFONS FRERIKS LOGISTICS.
ALFONS FRERIKS LOGISTICS is als volgt te bereiken:
ALFONS FRERIKS VEENWOUDEN BV
Vestigingsadres:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon:
E-mailadres:

De Swette 19
01048654
0511 - 479500
privacy@alfonsfreriks.com

ALFONS FRERIKS ROTTERDAM BV
Vestigingsadres:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon:
E-mailadres:

Nieuwesluisweg 170
24157910
010 - 4905111
privacy@alfonsfreriks.com
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