
 

 

 

 

 
Cookiebeleid  

Matude B.V. – Interieur akoestiek 

Wat is een cookie?  

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s 

van deze website [en/of Flash-applicaties] 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.  

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. 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 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. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens  

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens Je hebt het recht om te vragen om inzage in 

en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen 

kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in 

persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je 

kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan  

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies 

en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.  

Meer informatie over cookies?  

Op de volgende websites kan je meer informatie vinden over cookies: 

ICT Recht:   Achtergrond Cookiewet 

Consumentenbond:  “Wat zijn cookies?” 

Consumentenbond:  “Cookies verwijderen” 

Consumentenbond:  “Tracing cookies blokkeren” 

Your Online Choices:  “A guide to online behavioural advertising” 

https://ictrecht.nl/juridisch-advies/achtergrond-cookiewet/
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/adblockers-faq
http://www.youronlinechoices.eu/

