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WAT IS EEN COOKIE?
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat
met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van
uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek
weer naar onze servers teruggestuurd worden.
WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?
Onze website maakt enkel gebruik van functionele- en analytische cookies. Er worden geen
tracking cookies geplaatst door onze website.
GEBRUIK FUNCTIONELE COOKIES
Deze cookies dienen enkel voor het correct functioneren van de website. Wij gebruiken de
functionele cookies onder andere om te onthouden of u de cookiemelding hebt
weggeklikt/verborgen. Tevens gebruiken wij deze voor de anti -spam maatregelen op formulieren,
zoals het contactformulier.
GEBRUIK ANALYTISCHE COOKIES
Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers en hun gedrag op
onze website. We maken hierbij gebruik van Google Analytics.
GEBRUIK TRACKING COOKIES
Tracking cookies dienen om bezoekers te volgen over één of meerdere websites. Onze website
maakt hier in principe zelf geen gebruik van. Het is wel mogelijk dat externe bronnen dit soort
tracking cookies plaatsen wanneer u hiermee verbinding maakt. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het
aanklikken of afspelen van een Youtube video die op onze site is ingesloten.
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 onze website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics
informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Me er i nformatie over de
ge ge vensverwerking door Google Analytics kunt u vinden i n het Privacybeleid van Google.
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. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een
cookie, dan dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in

de instellingen van uw browser.
IN- EN UITSCHAKELEN COOKIES
In uw browser kunt u i nstel len dat het opslaan van cookies al leen wordt geaccepteerd,
wanne er u e rmee i nstemt. Le t op: veel we bsites werken niet optimaal al s de cookies
zi jn uitgeschakeld.
VERWIJDEREN VAN COOKIES
Ve e l cookies he bben e en houdbaarheidsdatum. Als e en houdbaarheidsdatum i s
i nge steld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum
ve rstrijkt. U kunt e r ook voor kiezen de cookies handmatig te ve rwijderen voordat de
houdbaarheidsdatum i s verstreken. Raadpleeg hi ervoor de handleiding van uw
browser.
AANPASSINGEN COOKIEVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om dez e cookieverklaring aan te passen. Wijz igingen
z ullen op dez e website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dez e verklaring
geregeld te raadpleg en, z odat u van dez e wijz igingen op de hoogte bent.
CONTACTGEGEVENS
Mocht u verder, na het lez en van onz e cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen
hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
Puntgaaf Drukwerk BV
Haven 46
2312 MK Leiden
Telefoon: 071-5284250
E-mail: info@ puntgaafdrukwerk.nl
Website: https://puntgaafdrukwerk. nl
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OB nr. NL 8126. 30. 348.B.01

