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Passief verstrekte informatie
Wanneer u over het internet surft stelt u beheerders van internetpagina's in staat
bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het "IPnummer" van uw PC, het besturingssysteem, de internet browser die u gebruikt
en de laatste internetpagina die u bezocht. Met deze informatie kan de kwaliteit
en toegankelijkheid van internetpagina's worden verbeterd. Voor zover wij
dergelijke gegevens gebruiken, worden deze anoniem verwerkt.
Cookie Policy
Wij maken gebruik van de zogeheten ‘cookies’. Cookies bestaan uit een standaard
internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te
ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt
om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet
worden geaccepteerd.

Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek
aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel Creafort als
andere partijen kunnen cookies plaatsen.
•   Waar worden cookies voor gebruikt? Met behulp van cookies zorgt
Creafort dat de website verbeterd wordt en we kunnen cookies gebruiken
om u persoonlijke aanbiedingen te sturen.
•   Afmelden cookies: Instructies voor het aanpassen van de instellingen van
de browser vindt u onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers.
•  

Persoonsgegevens
Wanneer u het contactformulier invult, laat u persoonlijke gegevens achter. Wij
gebruiken de persoonsgegevens slechts voor het opnemen van contact. Als u ook
akkoord hebt aangegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief gebruiken we
daarvoor het door u opgegeven email adres.
Statistieken
Wij houden online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s
van de internetsite in welke mate bezocht worden. Deze statistieken worden
aangewend om de internetsite toegankelijker te maken.
Back up- en beveiligingstechnieken
Wij maken gebruik van back up- en beveiligingstechnieken om het verlies,
verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en/of te
kunnen herstellen.

