Privacy Policy
Wij respecteren de privacy van bezoekers van www.certigon.nl daarom beschrijven we in onze
privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.
Als eerste willen we je vertellen dat door de informatie en de diensten op www.certigon.nl te
gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben
opgenomen. Als je hier vragen over hebt dan kun je ons bereiken via de mail op info@certigon.nl
Welke gegevens slaan wij op en met welke doelen?
Wij maken gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze
bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dit is een gebruikelijke
manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit
van de gebruikerservaring. Ook slaan wij de persoonsgegevens die je via onze contactformulieren
kunt achterlaten op. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IPadressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de
website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Aan deze website is
SalesFeed Software gekoppeld. Met de SalesFeed Software worden statistieken over herkomst en
gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. De SalesFeed Software verwerkt hiertoe IP-adressen van
bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die www.certigon.nl
bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over
organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan www.certigon.nl wordt
niet gedeeld met derden.
Welke cookies plaatsen we?
Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker optimaal
werkt. Daarnaast gebruiken wij analytische- en marketingcookies voor onze webstatistieken zoals
herkomst, doelgroep en gedrag. Wij gebruiken hiervoor software van SalesFeed waarmee wij IPadressen van bezoekers koppelen aan een database met bedrijfsgegevens.
Je kunt het plaatsen van Cookies zelf uitschakelen
Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken de
mogelijkheden van jouw browser. Meer informatie over deze mogelijkheden kun je vinden op de
website van de aanbieder van de browser die je gebruikt.
We delen niet met derden
Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan
www.certigon.nl, wordt niet gedeeld met derden. Wij respecteren jouw privacy en zullen jouw
gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden Gegevensverwerking en
andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op deze wijze en voor deze doeleinden.

Apeldoorn, 9 mei 2019

