Privacy- en cookiebeleid
Cookiebeleid
WAT IS EEN COOKIE?
Wij maken op all-cs.eu gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website (en/of Flashapplicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw
harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

SHARE BUTTONS
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen
(“tweeten”) op sociale netwerken als
Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook
respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij
hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter
(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via
deze cookies verwerken.

GEBRUIK VAN SESSIE COOKIES
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek
hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van
onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd, zodra u uw webbrowser afsluit.

GEBRUIK VAN PERMANENTE COOKIES
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze
website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u
toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie
onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en
een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de
instellingen van uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
mogelijkheden van deze website kunt benutten. Indien u de permanente cookies niet handmatig
verwijderd, blijven deze cookies maximaal 2 jaar bewaard. Na die tijd worden permanente cookies
automatisch verwijderd.

TRACKING COOKIES
Deze website maakt gebruik van tracking cookies. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast
onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Uw IP-adres
wordt in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hier expliciet
toestemming voor heeft gegeven. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam,
adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel,
zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDERING DAARVAN
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
instructies en/of met behulp van de Helpfunctie van uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in
dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden: Cookierecht.nl,
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”, Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”,
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”, Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”, Your Online
Choices: “A guide to online behavioural advertising”

GOOGLE ANALYTICS
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookiegegenereerde informatie over uw
gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de
websiteactiviteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken.
Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het
gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij
wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt
benutten.

PRIVACYSTATEMENT
All-CS is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van
haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers
worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd. All-CS houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en
overige privacywetgeving stellen.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is All-CS, Antonie van Leeuwenhoekstraat 18,
3261 LT Oud-Beijerland.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
In het kader van onze dienstverlening legt All-CS gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een
sollicitatieformulier instuurt, een bijeenkomst bezoekt of een opleiding volgt, gebruik maakt van
onze (interactieve) diensten, een sharepoint site heeft, uw interesse opgeeft, of anderszins contact
heeft met All-CS. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over
betalingen, factuurgegevens, afgenomen dienstverlening.
All-CS gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende
overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten en
sollicitanten van (nieuwe) diensten en vacatures van All-CS of van zorgvuldig geselecteerde derden
op de hoogte te houden.

UW E-MAILADRES
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een offerte of bij een
verzoek om informatie, dan wordt dit adres niet gebruikt voor andere doeleinden tenzij u zelf ermee
heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u
relevante informatie omtrent dienstverlening, vacatures, ontwikkelingen en acties van en
door All-CS.

AFMELDEN
All-CS houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren.
Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) vacatures en diensten (per post, e-mail etc.)
kunt u dit per e-mail melden bij info@all-cs.eu of schriftelijk bij All-CS, t.a.v. Adresregistratie, Postbus
1173, 3260 AD Oud-Beijerland.

INZAGE EN CORRECTIE VAN UW GEGEVENS
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die All-CS over u heeft. Als de informatie onjuist
is kunt u verzoeken deze aan te passen.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer
het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie
in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan info@all-cs.eu of
schriftelijk bij All-CS, t.a.v. Adresregistratie, 1173, 3260 AD Oud-Beijerland. Op dit adres kunt u ook
terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop All-CS met uw gegevens omgaat.
All-CS betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van
informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. All-CS
aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door
gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
De All-CS websites www.all-cs.eu en www.all-cs.eu/werkenbij bevatten links naar andere sites. Wij
zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites van derden.

