COOKIE VERKLARING
Management Adviesgroep ’88 b.v. (hierna Groep88) maakt bij het aanbieden van elektronische diensten
gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van ozne website www.
groep88.nl wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies eenvoudig
uitzetten via de instellingen van je browser.
FUNCTIONELE COOKIES
Op basis van onze gerechtvaardigde belangen hanteren wij functionele cookies op onze website www.
groep88.nl. Deze cookies slaan wij bijvoorbeeld op of je toestemming geeft voor het gebruik van marketing
cookies. Voor het gebruik van functionele cookies is geen toestemming vereist.
ANALYTISCHE COOKIES
Op basis van onze gerechtvaardigde belangen hanteren wij analytische cookies op deze website. Via onze
website www.groep88.nl worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers
de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Groep88 heeft hier geen
invloed op. Voor het gebruik van analytische cookies is eveneens geen toestemming vereist. Wel dienen wij je
daarover te informeren. Hetgeen wij doen middels dit statement.
Verder maken wij op onze website ook gebruik van cookies voor onze banner publisher. Met behulp van deze
cookies kunnen wij banners serveren om zodoende onze dienstverlening onder de aandacht te brengen.
JOUW RECHTEN
Voor zover wet- en regelgeving dit niet beperken, heb je het recht:
Op informatie over de persoonsgegevens die we van je hebben opgeslagen
Op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens
Op verwijdering van jouw persoonsgegevens, tenzij wegens wettelijke of contractuele
bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen aan een langere opslag van gegevens moet
worden voldaan
Om de verwerking van jouw gegevens te beperken
Op gegevensoverdracht
Om een klacht in te dienen bij ons of de toezichthoudende instanties
Je mag de verwerking van jouw persoonsgegevens weigeren of uiteraard je toestemming intrekken. Als je
niet wenst dat wij jouw persoonsgegevens verwerken, stuur ons dan een e-mail info@groep88.nl. Wettelijk
voorgeschreven verwerkingen van je persoonsgegevens vallen uiteraard niet onder dit recht.
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