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Onstuimig wil ‘in control’ zijn en blijven op het gebied van privacy en security.
Wij hechten dan ook veel waarde aan goede bescherming en beveiliging van
personen, middelen, informatie en privacy. Daarop hebben wij onze organisatie
en systemen zo goed mogelijk ingericht. Wij spannen ons elke dag opnieuw in
om de regels voor bescherming en veiligheid goed toe te passen. Voor onze
klanten. Voor onszelf.
We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Zo is onze website bijvoorbeeld voorzien van een SSLcertificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen. Met externe partners hebben wij onderliggende contracten die
veiligheid borgen. In dit kader hebben wij ook een ISO 27001 gecertificeerde
leverancier voor hosting van sites.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens als dat doelgericht is. Bijvoorbeeld om
telefonisch of per e-mail contact op te nemen. Of om een opdracht uit te
kunnen voeren op basis van een overeenkomst. Wij bewaren gegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens
werden verzameld.
De meeste informatie die we over u verzamelen, is afkomstig van direct
contact met u. Wanneer u onze site bezoekt, zich inschrijft voor een
nieuwsbrief of contact met ons opneemt U kunt te allen tijde aangeven dat u
geen persoonsgerichte mededelingen meer wenst te ontvangen ("opt-out")
door een e-mail te sturen naar fg@onstuimig.nl.
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Onze FG / DPO
Ralph Bom is onze Functionaris voor de gegevensbescherming. Hij ziet erop
toe dat onze afspraken rondom privacy en security nageleefd worden en kan
te allen tijde aangesproken worden via fg@onstuimig.nl.

Cookies
Onstuimig maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit
geldt voor al onze websites, te herkennen aan onstuimig.nl in de adresbalk,
zoals doe.onstuimig.nl en www.onstuimig.nl.
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt
wanneer u één van onze websites bezoekt. Met behulp van cookies zorgt
Onstuimig er onder meer voor dat u bij een bezoek aan onze site niet
herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het
surfen op onze website makkelijker. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe
de website wordt gebruikt en waar wij deze nog kunnen verbeteren. Hierbij
hanteren we drie soorten cookies:
1. Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites correct functioneren.
Denk bijvoorbeeld aan het ingelogd blijven op de site bij je volgende
bezoek.
2. Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken
over hoe onze websites gebruikt worden. Door het websitegebruik te
meten, kunnen we onze diensten verbeteren in het voordeel van onze
klanten. Hiervoor maken we gebruik van geanonimiseerde data in Google
Analytics, Drift, Woopra, Leadboxer en Hotjar.
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3. Marketing cookies
Wij plaatsen marketingcookies op onze websites. Ook derde partijen
kunnen marketingcookies plaatsen. Wij plaatsen ook marketingcookies op
websites van derden. De informatie uit deze marketingcookies kunnen wij
met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou op basis van je online
surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen
doen. Met deze marketingcookies houden we ook bij welke advertenties je
hebt gezien. We maken hiervoor gebruik van Google, Facebook, Drift,
Hotjar, Twitter en LinkedIn.

Browserinstellingen
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, kun je
je browserinstellingen aanpassen. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er
cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook zo aanpassen dat je
browser alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Ook cookies
die al geplaatst zijn, kun je verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart
moet aanpassen voor elke browser op elk apparaat dat je gebruikt.
Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies,
wij helaas niet kunnen garanderen dat onze websites goed functioneren. Het
kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat je bepaalde pagina's zelfs
helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies
ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan
alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald.
Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser.
Klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je
browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

• Chrome
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• Safari
• Firefox
• Internet Explorer Edge
W i l j e c o o k i e s v a n s p e c i fi e ke p a r t i j e n u i t z e t t e n , d a n k a n d a t
via www.youronlinechoices.com
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