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Gegevensbescherming

1  Gegevensbescherming bij Materna TMT GmbH

  Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen gebruikt voor zover dit om technische 
redenen noodzakelijk is. De volgende uitleg geeft u een overzicht van wat voor soort gegevens 
voor welk doel worden verzameld.

2  Verzameling van uw persoonlijke gegevens

 Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld 
in het kader van een registratie, een enquête of voor het uitvoeren van een contract. De 
verwerking van deze gegevens gebeurt met het oog op de contractafwikkeling en ter 
vrijwaring van onze eigen gerechtvaardigde zakelijke belangen met betrekking tot het 
adviseren en begeleiden van onze klanten en belangstellenden. Door uw persoonlijke 
gegevens te verstrekken, verklaart u er zich mee akkoord dat wij uw gegevens kunnen 
opslaan en verwerken en gebruiken in overeenstemming met deze verklaring over de 
gegevensbescherming en de wettelijke voorschriften.

3 Verwerking van gegevens op deze website

  Materna TMT GmbH verzamelt en bewaart automatisch de informatie die uw browser aan ons 
verstuurt. Dit omvat:

   • browsertype en –versie

   • gebruikt besturingssysteem

   • verwijzer URL (de vorige bezochte pagina)

   • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres)

   • datum en tijd van de serveraanvraag

   • opgeroepen pagina´s en bestandens

	 Wij	kunnen	deze	gegevens	niet	aan	één	of	meer	specifieke	personen	toewijzen.

4  Cookies

  De internetpagina´s maken op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze 
dienen	om	ons	aanbod	gebruiksvriendelijker,	effectiever	en	veiliger	te	maken.	Cookies	zijn	klei-
ne tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgesla-
gen. De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde ´sessiecookies´, die aan het einde 
van	uw	bezoek	automatisch	worden	verwijderd.	Cookies	beschadigen	uw	computer	niet	 en	
bevatten geen virussen. U kunt het gebruik van cookies in uw browserinstellingen stopzetten.

5 Recht op informatie en verdere info

 U hebt te allen tijde het recht te worden geïnformeerd over de opgeslagen gegevens m.b.t. 
uw persoon, hun oorsprong en ontvanger, alsmede het doel van de opslag. Als u vragen heeft 
over gegevensbescherming of als u meer gedetailleerde informatie wenst, aarzel dan niet om 
contact met ons op te nehmen op orbis@materna-tmt.de.
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6 Google Analytics

  Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. 
(´Google´). Google Analytics maakt gebruik van zgn. ´cookies´, tekstbestanden die op uw 
computer worden opgeslagen om te kunnen analyseren hoe u de website gebruikt. De 
door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal 
overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als 
u zich echter op deze website aanmeldt met IP-anonimisering, wordt uw IP-adres door 
Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de EER-
overeenkomst hebben ondertekend, ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het 
volledige IP-adres overgebracht naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

 
In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken 
om uw gebruik van de website te evalueren, om aan de websitebeheerder te rapporteren 
over de website-activiteiten en om verdere diensten aan de websitebeheerder aan te 
bieden in verband met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door 
uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet met andere 
gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies verhinderen door 
de juiste instelling van uw browsersoftware te selecteren, maar houd er wel rekening 
mee dat u in dat geval mogelijkerwijs niet alle functies van deze website in hun volle 
omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat Google de door het 
cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief 
uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-
plug-in die onder de volgende link beschikbaar is: deactivering van Google Analytics.

 In het licht van de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen 
willen we erop wijzen dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie _
anonymizeIp() en daardoor IP-adressen alleen in verkorte vorm verderverwerkt worden, om 
zodoende directe persoonlijke verwijzingen uit te sluiten.

 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=fr

