
 

Privacy & Cookies 
 

Hermetis – Privacy-beleid  

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij: 

1. uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert  

2.  alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld 

onderzoeksinformatie en/of site-registratie)  

3. Alle door u verstrekte informatie wordt alleen intern gebruikt en 

wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële 

doeleinden.  

4. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op 

internet. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze 

website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend 

worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de 

nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het 

onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die 

wij ontvangen op onze site.  

 

Nieuwe doeleinden  

 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die 

nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval zullen wij contact met u 

opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op 

de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van 

persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. 

 

 Uw gegevens 

 

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie 

die wij van hen bijhouden. U kunt contact met ons opnemen als u toegang wenst tot 

deze informatie of om eventuele onjuiste gegevens die wij van u bijhouden, te 

corrigeren.  

 

 

 

 

 

 



Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens 

  

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw 

gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u 

daarbij vragen om u adequaat te identificeren.  

 

Vragen over ons privacybeleid? 

 

 U kunt contact met ons opnemen als u vindt dat onze site niet in overeenstemming 

is met ons privacybeleid. Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen 

commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat tevens kenbaar 

maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.  

 

Hermetis – Cookies-beleid  

 

Hermetis maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig 

klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw 

browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin 

opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers 

teruggestuurd worden.  

 

Gebruik van sessie cookies  

 

Met behulp 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.  

 

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. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk 

geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie 

wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten 

bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit 

http://www.infofilter.nl/


houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking 

van eventuele persoonsgegevens.  

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan  

 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt 

u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.  

 


