Privacyverklaring Dutch Blue
Persoonsgegevens
Wij vinden een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens belangrijk. In deze privacy verklaring
leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verwerken omdat u gebruik maakt van onze
website en de daaraan aanverwante dienstverlening.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•

Indien u onze website bezoekt: uw IP adres, gegevens over surf-gedrag, internetbrowser en
apparaattype.
Indien u een whitepaper download: uw contactgegevens;
Indien u gebruik maakt van het contactformulier: uw contactgegevens;
En overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt bijvoorbeeld omdat u ons een e-mail
stuurt of omdat u deze gegevens in het ‘bericht’-veld plaatst.

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken
zonder ouderlijke toestemming. Echter, de controle daarop vergt onevenredige inspanning.

Doel
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•

Om met u te kunnen communiceren;
Om u onze whitepaper(s) toe te sturen;
Om te analyseren hoe vaak onze website wordt bezocht, met welk apparaattype en welke
internetbrowser wordt gebruik.
Om u onze nieuwsbrief toe te zenden
Om uw gedrag op onze website te analyseren zodat wij onze website kunnen verbeteren,

In voorkomende gevallen vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te
verwerken. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde
(commerciële) belangen, namelijk om onze (potentiele) klanten zo goed mogelijke aanbiedingen te
doen. Wij verwerken persoonsgegevens omdat wetgeving ons daartoe verplicht. Er is geen sprake
van geautomatiseerde besluitvorming.

Beveiliging persoonsgegevens
Dutch Blue hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en
zorgt voor een op het risico afgestemd beveiligingsniveau.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven genoemde doelen te
realiseren.
•

Indien u onze website bezoekt: uw IP adres, gegevens over surf-gedrag, internetbrowser en
apparaattype – 1 jaar

•
•
•

Indien u een whitepaper download: uw contactgegevens; - 1 jaar
Indien u gebruik maakt van het contactformulier: uw contactgegevens; - 1 jaar
En overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt bijvoorbeeld omdat u ons een e-mail
stuurt of omdat u deze gegevens in het ‘bericht’-veld plaatst – 1 jaar

Delen van uw persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Echter, wij delen persoonsgegevens wel met
derden om de bovengenoemde doelen te bereiken. Met partijen die in onze opdracht werken,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst zodat de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens
gewaarborgd blijft.

Uw rechten
Indien uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heeft u het recht:
•
•
•
•
•
•
•

uw persoonsgegevens in te zien;
uw persoonsgegevens te wijzigen;
uw persoonsgegevens te verwijderen;
uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
om een beroep te doen op het recht op dataportabiliteit.

Een verzoek ter uitoefening van uw rechten kunt u richten aan de directie van Dutch Blue. Op uw
verzoek wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, gereageerd. Om zeker te zijn dat u
daadwerkelijk de betrokkene bent van wie wij persoonsgegevens verwerken, kunnen wij u verzoeken
ter verificatie een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. U dient de pasfoto, uw BSNnummer en het documentnummer zwart te maken.
Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u
de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Wij gebruiken functionele/analytische/tracking cookies. U leest meer over cookies op:
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies.
Noodzakelijke cookies
Naam

Geplaatst door

Verloopt na

Welk doeleinde

lang_switch

Dutch Blue

1 jaar

lang_switchToENG

Dutch Blue

1 jaar

Slaat de taal van de gebruiker op
om de juist site te tonen
Slaat voorkeurstaal op

_hjIncludedInSample

Dutch Blue

1 jaar

__cfduid

Dutch Blue

1 jaar

Houdt gebruikersstatussen over
paginabezoeken bij.
Gebruikt door het
inhoudsnetwerk, Cloudflare, om
vertrouwd webverkeer te
identificeren.

Analytische cookies
Naam
_ga

Geplaatst door
Google Analytics

Verloopt na
2 jaar

_gid

Google Analytics

Beëindiging
sessie

_gat

Google Analytics

Beëindiging
sessie

Welk doeleinde
Registreert een uniek ID die
wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over hoe
de bezoeker de website gebruikt.
Registreert een uniek ID die
wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over hoe
de bezoeker de website gebruikt.
Gebruikt door Google Analytics
om verzoeksnelheid te vertragen.

Marketing cookies
Naam

Geplaatst door

Verloopt na

Welk doeleinde

ACT

Facebook

Beëindiging
sessie

Indien een bezoeker ingelogd is
bij Facebook, kan Facebook via
de website cookies op zijn/haar
pc plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.

C_USER

Facebook

6 maanden

Indien een bezoeker ingelogd is
bij Facebook, kan Facebook via
de website cookies op zijn/haar
pc plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.

DATR

Facebook

2 jaar

Indien een bezoeker ingelogd is
bij Facebook, kan Facebook via
de website cookies op zijn/haar
pc plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.

FR

Facebook

6 maanden

Meet conversies en zorgt voor
gerichte aanbiedingen op sites
van derden. De gebruikte
conversie informatie is anoniem.

PL

Facebook

6 maanden

Indien een bezoeker ingelogd is
bij Facebook, kan Facebook via
de website cookies op zijn/haar
pc plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.

PRESENCE

Facebook

Beëindiging
sessie

Indien een bezoeker ingelogd is
bij Facebook, kan Facebook via
de website cookies op zijn/haar
pc plaatsen die nodig zijn voor

het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.
SB

Facebook

2 jaar

Indien een bezoeker ingelogd is
bij Facebook, kan Facebook via
de website cookies op zijn/haar
pc plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.

WD

Facebook

1 week

Indien een bezoeker ingelogd is
bij Facebook, kan Facebook via
de website cookies op zijn/haar
pc plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.

XS

Facebook

6 maanden

Indien een bezoeker ingelogd is
bij Facebook, kan Facebook via
de website cookies op zijn/haar
pc plaatsen die nodig zijn voor
het liken van berichten en het
updaten van zijn/haar status.

1P_JAR

Google

1 maand

Deze cookies worden door
Google gebruikt om op basis
van recente zoekopdrachten en
eerdere interacties aangepaste
advertenties op Google-sites te
laten zien.

AID

Google

1,5 jaar

APISID

Google

2 jaar

Deze cookies linken je
activiteiten op andere apparaten
waarop je eerder bent ingelogd
op je Google-account. Op basis
hiervan worden de advertenties
die je op je apparaten te zien
krijgt gecoördineerd en worden
conversiegebeurtenissen
gemeten.
Deze cookies worden door
Google gebruikt om op basis
van recente zoekopdrachten en
eerdere interacties aangepaste
advertenties op Google-sites te
laten zien.

HSID

Google

2 jaar

Zorgt dat Google
gebruiksinformatie kan
verzamelen voor video’s gehost
door YouTube.

NID

Google

6 maanden

Deze cookies worden door
Google gebruikt om op basis
van recente zoekopdrachten en
eerdere interacties aangepaste
advertenties op Google-sites te
laten zien.

OGPC

Google

3 maanden

Google plaatst een cookie om
clicks en aanvragen te kunnen
meten om zo onze
advertentiecampagnes te
optimaliseren.

S

Google

SAPISID

Google

Beëindiging
sessie
2 jaar

SID

Google

2 jaar

Deze cookies worden door
Google gebruikt om op basis
van recente zoekopdrachten en
eerdere interacties aangepaste
advertenties op Google-sites te
laten zien.

SIDCC

Google

6 maanden

Cookie gezet door YouTube: om
een link te kunnen maken naar
diverse Google services.

SSID

Google

2 jaar

Zorgt dat Google
gebruiksinformatie kan
verzamelen voor video’s gehost
door YouTube.

OTZ

Google

1 jaar

Wordt door Google Analytics
gebruikt om websitebezoeken bij
te houden.

UULE

Google

1 dag

Wordt door Google Analytics
gebruikt om informatie over
websitegebruik te verzamelen.

AID

Google

1,5 jaar

_utma

Dutch Blue

2 jaar

Helpt adverteerders te bepalen
hoeveel keer mensen die op hun
advertentie hebben geklikt
converteren.
Verzamelt gegevens over het
aantal keren dat een gebruiker
de website heeft bezocht,
evenals data voor het eerste en
meest recente bezoek. Gebruikt
door Google Analytics.

_utmb

Dutch Blue

1 uur

Zorgt dat Google
gebruiksinformatie kan
verzamelen voor video’s gehost
door YouTube.

Registreert een tijdstempel met
het exacte tijdstip waarop de
gebruiker de website heeft
bezocht. Gebruikt door Google
Analytics om de duur van een
websitebezoek te berekenen.

_utmc

Dutch Blue

Beëindiging
sessie

Registreert een tijdstempel met
het exacte tijdstip waarop de
gebruiker de website verlaat.
Gebruikt door Google Analytics
om de duur van een
websitebezoek te berekenen.

_utmt

Dutch Blue

10 minuten

Wordt gebruikt om de snelheid
van aanvragen naar de server te
regelen.

_utmv

Dutch Blue

Beëindiging
sessie

Wordt gebruikt voor analytische
doeleinden.

_utmz

Dutch Blue

6 maanden

Verzamelt gegevens over waar
de gebruiker vandaan kwam,
welke zoekmachine werd
gebruikt, op welke koppeling
werd geklikt en welke zoekterm
werd gebruikt. Gebruikt door
Google Analytics.

APISID

YouTube

2 jaar

Cookie dat inzichtelijk maakt
welke door Google Adwords
ingezette media effectief is.

HSID

YouTube

2 jaar

Cookie dat inzichtelijk maakt
welke door Google Adwords
ingezette media effectief is.

PREF

YouTube

6 maanden

Een ingesloten Youtube-video
verzamelt bezoekersinformatie
en aangepaste
voorkeurinstellingen.

SAPISID

YouTube

2 jaar

Cookie dat inzichtelijk maakt
welke door Google Adwords
ingezette media effectief is.

SID

YouTube

2 jaar

Beschermd gebruikers data
tegen ongeautoriseerde
toegang.

SSID

YouTube

2 jaar

Cookie dat inzichtelijk maakt
welke door Google Adwords
ingezette media effectief is.

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

6 maanden

Probeert de bandbreedte van
gebruikers te schatten op
pagina's met geïntegreerde
YouTube-video's.

YSC

YouTube

Beëindiging
sessie

Een ingesloten Youtube-video
verzamelt bezoekersinformatie
en aangepaste
voorkeurinstellingen.

GPS

YouTube

Beëindiging
sessie

Registreert een uniek ID op
mobiele apparaten om tracking

mogelijk te maken op basis van
geografische GPS-locatie.

Contact
U kunt contact opnemen met Dutch Blue B.V. via info@dutchblue.nl of 085-4865720.
Deze privacyverklaring is op 28 juni 2018 vastgesteld. Dutch Blue heeft het recht om de inhoud van
deze privacyverklaring te wijzigen. Van dergelijke wijzigingen wordt u op de hoogte gesteld.

