Cookie policy
Bolsius maakt gebruik van cookies om de website zo optimaal mogelijk weer te geven, uw
voorkeuren/instellingen te onthouden, bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en
advertenties te kunnen vertonen op basis van het surfgedrag. Een cookie is een veilig, klein bestand dat
met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw
computer wordt opgeslagen. Wanneer je gebruik maakt van onze websites geef je automatisch
toestemming voor het gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Tracking cookies
Met jouw toestemming plaatsen we “tracking cookies” op jouw apparaat. Deze cookies gebruiken we om
bij te houden welke pagina’s je bezoekt en om (relevante) advertenties te kunnen vertonen op websites
van derden.
Google Adwords of Google Remarketing
We maken gebruik van het online advertentieprogramma van Google AdWords en Google Remarketing
technologie om online te adverteren en advertenties relevanter te maken. Met jouw toestemming
plaatsen we Remarketing cookies welke kunnen worden gebruikt door derden (waaronder Google) om
onze advertenties te laten zien op websites buiten ons beheer. Onze Remarketing cookie en
Remarketinglijsten verzamelen geen persoonlijke informatie. Bolsius.com kan gebruik maken van de
volgende Google Adwords gereedschappen:
-

Remarketing

-

Interessecategorieën

-

Topic Targeting

-

Andere vormen van gerichte reclame

Social Media Remarketing
We kunnen ook gebruik maken van de Facebook-Remarketing technologie om online te adverteren en
advertenties relevanter te maken. Met jouw toestemming plaatsen we Remarketing cookies welke door
derden (waaronder Facebook) worden gebruikt om onze advertenties te laten zien op websites buiten
ons beheer.
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 gegevens 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. Je kunt ook losse cookies weigeren
via:
Google Analytics cookies door deze tool te downloaden en installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Facebook Ads door je instellingen aan te passen:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je centraal verwijderen via
Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
-

Cookierecht.nl

-

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” (http://www.cookierecht.nl/)

Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”
(http://www.youronlinechoices.eu/)

