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1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
A. Cookies
i. Webleaders gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door
de browser van uw computer, tablet of smartphone.
ii. Webleaders gebruikt verschillende soorten cookies op haar website:
a. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website
en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
b. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden.
Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Analytische dienstverleners
zoals Google Analytics.
c. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de
cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij
eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties
worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor
een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel
kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt
i. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf
ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van
cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats
na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment
wijzigen via onze website.

2. COOKIEOVERZICHT
A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn
i. De website van Webleaders maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke
zijn weergegeven in onderstaande tabel.
ii. In totaal zijn er op webleaders.nl 159 verschillende cookies aanwezig. De volgende
cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Webleaders op de harde schijf van
de bezoeker worden geplaatst:

B. Cookietabel
Naam

Type(s)

Cookies

Bewaartermijn

1DMP

Tracking

uid

10 jaar

Deze cookies worden geplaatst door datamanagement-platform 1DMP. De door dit
bedrijf geplaatste cookies kennen een uniek ID-nummer toe waarmee de gebruiker op
meerdere websites kan worden gevolgd. 1DMP kan hierdoor gepersonaliseerde
advertenties tonen op basis van het gedrag en de voorkeuren van de gebruiker.
Active Campaign

Functioneel,
ac_enable_tracking
1 maanden
Analytisch,
prism_89945064
1 maanden
Tracking
De cookies van Active Campaign zijn functioneel, analytisch en tracking. Ze zijn
gekoppeld aan het gebruik van Active Campaign op de website. De ac_enable_tracking
cookie wordt geplaatst om te bevestigen dat er toestemming is gegeven voor tracking.
Deze tracking mogelijkheid wordt vervolgens gebruikt om rapporten op te stellen van
het verkeer op de website en de opvolging naar bezoekers persoonlijk te maken.
Adnxs

Functioneel,
anj
3 maanden
Analytisch,
uuid2
3 maanden
Tracking
Deze cookies worden geplaatst door adnxs.com. Ze meten hoeveel websitebezoekers
ook daadwerkelijk iets met de advertentie doen. Op deze manier kan de waarde van een
advertentiepartner te bepalen.
Adobe
Tracking
everest_g_v2
1 jaar
Deze cookies worden geplaatst door Adobe, het bedrijf achter everesttech.net. Deze
cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties aan de gebruiker te tonen
en om de effectiviteit van de al getoonde advertenties te meten.
Adobe Audience
Tracking
demdex
6 maanden
Manager
dpm
6 maanden
Deze cookies worden geplaatst door Adobe Audience Manager om informatie over de
gebruiker op te slaan en te synchroniseren met andere datapro ielen. Dit stelt de
website in staat om bezoekersstromen te meten en gepersonaliseerde advertenties te
kunnen tonen aan de websitebezoeker.
agkn.com
Tracking
ab
1 jaar
Deze cookies worden geplaatst door agkn.com om de persoonsgegevens van de
gebruiker te verzamelen. Op basis van de verzamelde persoonsgegevens kunnen er
gepersonaliseerde advertenties aan de gebruiker worden getoond.
Albacross

Analytisch,
nQ_cookieId
1 jaar
Tracking
nQ_visitId
1 jaar
De cookie nQ_visitId geeft de bezoeker een unieke ID voor de sessie van het
websitebezoek. Hierdoor kan de website voor statistische en analytische doeleinden
gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. De nQ_cookieId cookie maakt een unieke ID
voor de bezoeker aan die aanwezig blijft zodat dezelfde bezoeker kan worden herkend
bij een volgend bezoek. Om dit doel te bereiken verkrijgt de website eigenaar
informatie over het IP-adres van waaruit de website is bezocht en technische
informatie die het via de toepassing van Albacross in staat stelt om verschillende
bezoekers van hetzelfde IP-adres van elkaar te onderscheiden. Het is mogelijk om met
deze cookie de bezoeker ook op andere websites te volgen voor marketingdoeleinden.
Amazon Web
Functioneel
AWSALB
1 weken
Services
Dit type cookie stelt ons in staat om serververkeer toe te wijzen zodat uw
gebruikerservaring zo soepel mogelijk verloopt. Een zogenaamde load-balancer wordt

gebruikt om te bepalen welke server momenteel de beste beschikbaarheid heeft. De
gegenereerde informatie is volledig anoniem.
Audrte
Tracking
arcki2
2 weken
Deze cookies worden geplaatst door Audtre. Deze cookies verzamelen het gedrag en de
voorkeuren van de gebruiker op de website. Op basis van deze informatie worden
gepersonaliseerde advertenties aan de gebruiker vertoond.
Beeswax
Tracking
bito
1 jaar
Deze cookies worden gebruikt door Beeswax om adverteerders de mogelijkheid te
bieden om advertentieruimte te kopen op websites, apps, video's en andere
apparatuur.
BlueKai

Tracking

bkdc
6 maanden
bkpa
6 maanden
bku
6 maanden
Deze cookies worden geplaatst door BlueKai om voorkeuren en interesses van de
gebruiker te kunnen verzamelen. Op basis van de door deze cookies verzamelde
gegevens kunnen er gepersonaliseerde advertenties worden getoond.
Casale Media

Analytisch,
Tracking

CMID
1 jaar
CMPRO
3 maanden
CMPS
3 maanden
CMRUM3
1 jaar
CMST
23 uur
Deze cookies worden geplaatst door Casale Media. Zo houden deze cookies onder
andere bij hoe vaak de gebruiker de site heeft bezocht, hoelang een bezoek duurt en
hoeveel tijd er op een webpagina wordt gespendeerd. Deze data wordt gebruikt om op
een later moment gepersonaliseerde advertenties aan de gebruiker te tonen.
Cloudflare
Functioneel
__cfduid
1 maanden
Cloudflare is een platform dat de prestaties en veiligheid van websites verbetert.
Crwdcntrl

Analytisch,
Tracking

_cc_aud
39 weken
_cc_cc
39 weken
_cc_dc
39 weken
_cc_id
39 weken
Deze cookies worden geplaatst door Crwdcntrl. Deze cookies verzamelen data over het
gebruik van de website. De verzamelde data kan worden gebruikt om
gepersonaliseerde advertenties aan gebruikers te kunnen tonen.
Dataxu

Tracking

DigiTrust

Tracking

matchadform
1 maanden
matchfreewheel
1 maanden
wfivefivec
1 jaar
Deze cookies worden geplaatst door het bedrijf DataXu, het bedrijf achter w55c.net. De
cookies van DataXu worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties op basis van
interesses en voorkeuren te kunnen tonen aan de gebruiker. Ook wordt onthouden
welke advertenties er in het verleden al aan de gebruiker zijn getoond.
DigiTrust.v1.identity

5 jaar

DoubleClick
Tracking
IDE
1 jaar
DoubleClick gebruikt de _DSID cookie om de bezoeker, ook op andere websites te
herkennen voor advertentiedoeleinden. Door middel van tracking kunnen
gepersonaliseerde advertenties worden aangeboden. DoubleClick gebruikt cookie _IDE

om het gedrag van de bezoeker bij de gepersonaliseerde advertentie te kunnen
onderzoeken. Door middel van deze cookie kan uw gedrag in kaart worden gebracht.
Eyeota
Tracking
mako_uid
1 jaar
ONPLFTRH
Einde sessie
Deze cookies worden geplaatst door Eyota. Deze cookie verzamelt informatie over hoe
de gebruiker de website gebruikt en welke advertenties er aan de gebruiker zijn
vertoond voordat hij de desbetreffende website heeft bezocht.
EyeView
Tracking
__ev_uid
6 jaar
Deze cookies worden geplaatst door EyeView. Er wordt een uniek ID-nummer aan het
apparaat van de gebruiker toegekend. Hiermee kan de gebruiker worden herkend bij
terugkerende bezoeken.
Facebook

Tracking

_fbp
3 maanden
fr
3 maanden
Facebook gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden
speci iek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de
geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de
bezoeker
Fwmrm
Tracking
_uid
1 jaar
Deze cookies worden geplaatst door Freewheel Media, het bedrijf achter fwmrm.net.
Deze cookies moeten de gebruiker in staat stellen om pagina's te kunnen delen via
sociale media van derde partijen.
Google

Functioneel,
NID
6 maanden
Analytisch,
Tracking
Dit zijn cookies geplaatst door Google voor het gebruik van Google Maps en Google
Adwords. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen
ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords
ingezette media effectief is.
Google Analytics

Analytisch

_ga
2 jaar
_gat_UA-131268261-1 Einde sessie
_gid
23 uur
Google gebruikt de _ga cookie om de websitebeheerder een beeld te geven over de
bezoekersstromen via de dienst Google Analytics. De _gat cookie zorgt ervoor dat er
niet een ongelimiteerd aantal verzoeken wordt verstuurd om gegevens door te geven.
Hubspot

Tracking

__hssc
Einde sessie
__hssrc
Einde sessie
__hstc
1 jaar
cf_use_ob
Einde sessie
hubspotutk
1 jaar
De _hstc cookie van Hubspot is de belangrijkste cookie voor het volgen van bezoekers.
Het bevat het domein, user tracking tokenk, de eerste tijdstempel (eerste bezoek), de
laatste tijdstempel (laatste bezoek), de huidige tijdstempel (dit bezoek) en het
sessienummer (stappen voor elke volgende sessie).
Deze cookie houdt de sessies bij. Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot het
sessienummer en de tijdstempels in de __hstc cookie moet verhogen. Wanneer HubSpot
de sessiecookie wijzigt, wordt de cookie _hssrc ingesteld om te bepalen of de bezoeker
zijn browser opnieuw heeft gestart.
De cookie messageutk wordt gebruikt om bezoekers te herkennen die chatten via de
chattool. Als de bezoeker de site verlaat voordat hij/zij als contactpersoon wordt
toegevoegd, wordt deze cookie gekoppeld aan de browser. Het zorgt er ook voor dat de
chattool de conversatiegeschiedenis kan laden.

Cookie hubspotuk wordt gebruikt om de identiteit van een bezoeker bij te houden. Deze
cookie wordt aan HubSpot doorgegeven bij het indienen van het formulier en gebruikt
bij het ontdubbelen van contacten.
id5-sync

Tracking

3pi
3 maanden
callback
Einde sessie
car
Einde sessie
cf
Einde sessie
cip
Einde sessie
cnac
Einde sessie
gdpr
Einde sessie
id5
3 maanden
Deze cookies worden gebruikt door id5-sync om advertenties aan de gebruiker te
kunnen tonen. Deze dient wordt geleverd door advertentiehubs van derden, waardoor
real time bidding voor adverteerders makkelijker wordt gemaakt.
liadm.com
Tracking
lidid
2 jaar
Deze cookies worden geplaatst door liadm.com. Deze cookies kennen een unieke code
toe aan de gebruiker, zodat de cookies deze gebruiker bij het bezoeken van andere
websites herkend. Deze cookie heeft tot doel om gegevens te verzamelen over het
gedrag en de voorkeuren van de gebruiker. Op deze wijze kunnen gepersonaliseerde
advertenties worden getoond.
Ligatus

Tracking

LIG_U11
1 maanden
LIG_ULT
1 jaar
Deze cookies worden geplaatst door Ligatus, het bedrijf achter ligadx.com. Deze
cookies hebben tot doel om gegevens van de gebruiker te verzamelen waardoor er
gepersonaliseerde advertenties kunnen worden vertoond.
Live Ramp Inc

Tracking

pxrc
9 weken
rlas3
1 jaar
Deze cookies worden geplaatst door Live Ramp Inc, het bedrijf achter rlcdn.com. Deze
cookies registreren gegevens van de gebruiker. Zoals het aantal bezoeken, de
gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's er zijn bezocht.
Met deze gegevens kunnen gepersonaliseerde advertenties aan de gebruiker worden
getoond.
MarkMonitor
Tracking
_kuid_
6 maanden
Deze cookies worden via het domein krdx.net geplaatst door marketingbedrijf
MarkMonitor. Deze cookies hebben tot doel om het gedrag de gebruiker over meerdere
websites te volgen. Op basis van de verzamelde voorkeuren worden er
gepersonaliseerde advertenties aan de gebruiker getoond.
Mathtag

Tracking

uuid
1 jaar
uuidc
1 jaar
Deze cookies worden geplaatst door Mathtag om een digitaal pro iel van de gebruiker
samen te stellen om zo relevante advertenties op andere websites te tonen.
omnitagjs.com

Analytisch,
ayl_visitor
9 weken
Tracking
Deze cookies worden geplaatst door omnitagjs.com en hebben tot doel om via een
tracking-pixel gebruikers aan bepaalde categorieë n te koppelen. Deze koppeling aan
een categorie is gebaseerd op het gebruik van de website door de bezoeker.
OneAudience

Tracking

cookie

1 jaar

Deze cookies worden geplaatst door OneAudience. Deze cookies hebben tot doel om
een pro iel van de gebruiker kan worden samengesteld op het moment dat hij actief is
op de website. Aan de hand hiervan kunnen gepersonaliseerde advertenties aan de
gebruiker worden getoond.
OpenX
Tracking
i
1 jaar
Deze cookies worden geplaatst door OpenX. De door dit bedrijf geplaatste cookies
registreren gebruikersgegevens, zoals het IP-adres, locatiegegevens, bezochte sites en
welke advertenties de gebruiker in het verleden heeft aangeklikt. Het doel van deze
cookies is om advertenties te tonen op basis van het gedrag en de voorkeuren van de
gebruiker.
OutBrain

Tracking

bdswch
1 maanden
obuid
3 maanden
Deze cookies worden geplaatst door OutBrain. Deze cookies slaan de voorkeuren en het
gedrag van de gebruiker op. Op basis van de verzamelde gegevens worden er
gepersonaliseerde advertenties getoond.
Praivacy
Functioneel
PraivacyAudit
1 jaar
In de cookie PraivacyCookieConsent worden uw voorkeuren wat betreft het toestaan
van cookies geregistreerd. Middels de cookie PraivacyAudit kunt u op anonieme wijze
later terugzoeken welke toestemming u heeft gegeven voor het plaatsen van cookies.
PulsePoint
Tracking
_dbefe
Einde sessie
Deze cookies worden geplaatst door PulsePoint, het databedrijf achter
contextweb.com. Deze cookies registreren onder andere het IP-adres, geografische
gegevens, bezochte websites, op welke advertenties er in het verleden is geklikt met als
doel de gebruiker gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen.
Realtime bidding

Tracking

__adm_ui
__adm_uiex
__adm_usyncc
_rxuuid
ARRAffinity
BSWtracker
c
C
cid
CM
CM14
cookieJartestCookie
DigiTrust.v1.identity
KRTBCOOKIE_391
opt_out
PUBMDCID
PugT
sec
sh
t_gid
tu
tuuid
tuuid_lu
uid
uid-bp-892
um
umeh
unruly_m2
UserID1
uu

1 jaar
1 jaar
5 dagen
1 jaar
Einde sessie
2 jaar
1 jaar
1 jaar
9 weken
23 uur
2 weken
16 uur
1 weken
1 maanden
1 jaar
3 maanden
1 maanden
1 jaar
1 maanden
1 jaar
1 maanden
1 jaar
1 jaar
6 maanden
9 weken
3 maanden
3 maanden
1 weken
6 maanden
1 jaar

vampid
1 jaar
Worden geplaatst door een advertentie platform. De geplaatste cookies wijzigen
voortdurend en kunnen persoonsgegevens bevatten. Bepaalde vlakken op de website
worden gereserveerd voor het tonen van advertenties. Het RTB-platform houdt een
volledig geautomatiseerde veiling voor de advertentievlakken. Bij Real Time Bidding,
bieden adverteerders tegen elkaar op om uiteindelijk de mogelijkheid te krijgen een
advertentie aan te bieden aan een specifieke websitebezoeker. De hoogte van het bod
wordt gebaseerd op de eigenschappen die aan de websitebezoeker (kunnen) worden
toegedicht. De advertentie van de winnende koper wordt binnen 100 milliseconden
weergegeven op de site.
Scorecardresearch

Tracking

UID
2 jaar
UIDR
2 jaar
Deze cookies worden geplaatst door het bedrijf comScore, de onderneming achter
Scorecardresearch. De cookies verzamelen onder andere gegevens over
gebruikersstromen op de website, IP-adres en recent bezochte pagina's. Deze gegevens
worden vervolgens gebruikt in marketingonderzoeken.
Semasio
Tracking
SEUNCY
1 jaar
Semasio gebruikt cookies om de bezoeker ook op andere websites te herkennen voor
advertentie doeleinden. Door middel van tracking kunnen gepersonaliseerde
advertenties worden aangeboden. Door middel van deze cookies kan uw gedrag in
kaart worden gebracht.
ShareThis
Tracking
__stid
2 jaar
Deze cookies worden geplaatst door sharethis.com. ShareThis biedt de mogelijkheid
om via een plug-in content via sociale media te delen. Daarnaast wordt er gegevens
verzameld om zo een digitaal profiel op te bouwen en gerichte advertenties te tonen
aan de websitebezoeker.
Sharethrough
Tracking
stx_user_id
1 jaar
Deze cookies worden geplaatst door Sharethrough. Deze cookies koppelen een uniek
ID-nummer aan de browser van de gebruiker zodat deze kan worden herkend bij een
terugkerend bezoek. Het doel van deze cookies is om gepersonaliseerde advertenties
aan de gebruiker te kunnen tonen.
Site Cookies

Functioneel

_li_id.18f9
2 jaar
_li_ses.18f9
Einde sessie
MAILPOET_SESSION
22 uur
PHPSESSID
Einde sessie
Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de
website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan
inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van
voorkeuren.
Smart Adserver

Tracking

Sovrn

Tracking

csync
1 jaar
pid
1 jaar
TestIfCookieP
1 jaar
Deze cookies worden geplaatst door Smart Adserver. Deze cookies kennen een uniek ID
aan de websitegebruiker toe om de gebruiker te volgen en gepersonaliseerde
advertenties te tonen.
_ljtrtb_26
1 jaar
ljt_reader
1 jaar
Deze cookies worden geplaatst door Lijit. Het doel van deze cookies is het registeren
van het gedrag en de voorkeuren van de gebruiker. Op basis van de verzamelde
informatie kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond.

Stickyadstv

Tracking

sessionId
UID
uid-bp-159
uid-bp-171
uid-bp-23329
uid-bp-27649
uid-bp-45
uid-bp-529
uid-bp-5417
uid-bp-617
uid-bp-892
uid-bp-951

Einde sessie
1 maanden
9 weken
1 maanden
9 weken
9 weken
9 weken
9 weken
9 weken
9 weken
9 weken
9 weken

Deze cookies worden verzameld door Freewheel, een bedrijf van Comcast achter
Stickyadstv. Deze cookies verzamelen informatie over de bezoekersstromen op de
website, de meest recent geladen pagina's en het IP-adres. Deze gegevens worden
gebruikt voor marketingonderzoeken om verkeerspatronen te analyseren en enquê tes
uit te voeren.
Tapad

Tracking

TapAd_DID
9 weken
TapAd_TS
9 weken
Tapad gebruikt cookies om de bezoeker ook op andere websites te herkennen voor
advertentie doeleinden. Door middel van tracking kunnen gepersonaliseerde
advertenties worden aangeboden.
Teads TV
Tracking
tt_viewer
1 jaar
Deze cookies worden geplaatst door het mediabedrijf Teads TV. De cookies zorgen
ervoor dat de gebruiker dezelfde advertentie niet meerdere keren ziet. De cookie wordt
ook gebruikt om de effectiviteit van de geplaatste advertentie te meten. Op deze manier
kan Teads TV specifiek adverteren.
The Trade Desk

Tracking

TDCPM
1 jaar
TDID
1 jaar
The Trade Desk gebruikt deze cookies om de bezoeker ook op andere websites te
herkennen voor advertentie doeleinden. Door middel van tracking kunnen
gepersonaliseerde advertenties worden aangeboden.
TripleLift
Tracking
tluid
3 maanden
Deze cookie wordt geplaatst door advertentiebedrijf TripleLift. De cookies verzamelen
gegevens over het gedrag en de voorkeuren van de gebruiker. Deze gegevens stellen
TripleLift in staat om gepersonaliseerde advertenties aan de gebruiker te tonen.
Twitter
Tracking
lang
Einde sessie
Deze cookies worden geplaatst door Twitter. Ze volgen de bezoeker op de website en
spelen hier vervolgens met Twitter op in. Ze identi iceren de bezoeker op Twitter en
laat deze in aanraking komen met eerder gezochte informatie. Twitter gebruikt
verschillende cookies om de informatievoorziening naar de gebruiker te optimaliseren.
Vdopia
Tracking
choco_cookie
9 weken
Deze cookies worden geplaatst door Vdopia. Het doel van deze cookies is om het
gedrag van de gebruiker op meerdere websites te volgen. Op basis van de verzamelde
voorkeuren en het gedrag worden er gepersonaliseerde advertenties aan de gebruiker
getoond.
Weborama

Analytisch,
Tracking

AFFICHE_W

3 maanden

Deze cookies worden geplaatst door Weborama. Bij het laden van deze cookies worden
er gegevens verzameld over op welke wijze de gebruiker de webpagina bezoekt en wat
hij heeft aangeklikt. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen er gepersonaliseerde
advertenties aan de gebruiker worden getoond.
Yahoo

B

1 jaar

Yieldlab
Tracking
id
1 jaar
Deze cookies worden geplaatst door Yieldlab. De cookie koppelt een uniek ID-nummer
aan de gebruiker om deze te herkennen bij een terugkerend bezoek. Daarnaast
verzamelen deze cookies interesses en voorkeuren van de gebruiker. Deze gegevens
worden aan het ID-nummer gekoppeld en gebruikt om gepersonaliseerde advertenties
te kunnen tonen.
YOC

Tracking

tuuid
2 jaar
tuuid_lu
2 jaar
um2
2 jaar
Deze cookies worden geplaatst door het Duitse advertentiebedrijf YOC, het bedrijf
achter www.visx.net. De cookies die door dit bedrijf worden geplaatst verzamelen
geidenti iceerbare gegevens. Maarmee de bezoeker op meerdere websites gevolgd
kunnen worden. Hierdoor kan YOC de advertentierelevantie optimaliseren en ervoor
zorgen dat de bezoeker niet meerdere malen wordt geconfronteerd met dezelfde
advertenties.

3. GOOGLE ANALYTICS
A. Google
i. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende
bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken
deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover
maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
ii. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Webleaders heeft hier geen invloed op.

B. Privacy-instellingen
i. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type
cookie.
ii. Webleaders heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
iii. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw
IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.
iv. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met
overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

4. WEBSITES VAN DERDEN EN WIJZIGINGEN
A. Deze cookieverklaring is niet van toepassing
i. Op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.
Het is voor Webleaders niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een
betrouwbare en veilige wijze omgaan met jouw persoonsgegevens.
ii. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites
gebruik te maken.
iii. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal je opnieuw worden
gevraagd om jouw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige
versie van deze cookieverklaring is 20200221.

5. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
A. Uw rechten
i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
f. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Webleaders hebben,
stuur dan een verzoek naar brent@webleaders.nl
iii. Webleaders wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom
vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van
uw privacy verzoekt Webleaders u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
iv. Webleaders zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.

6. KLACHTRECHT
A. Interne behandeling
i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt
Webleaders u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw
klacht voor behandeling in eerste instantie tot brent@webleaders.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen
van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens

