
 

Privacy & Cookies 
Heras Mobile Fencing & Security gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken bij 
te houden. Deze informatie gebruiken we alleen om beter inzicht te krijgen in hoe 
bezoekers onze website bekijken en om de website beter af te kunnen stemmen op uw 
behoeften. 

Heras Mobile Fencing & Security gebruikt cookies die uw voorkeuren onthouden en het 
navigeren door deze website vergemakkelijken. Een zorgvuldige omgang met uw 
persoonsgegevens staat centraal. Eventuele persoonlijke informatie die u ons verschaft, 
wordt altijd vertrouwelijk behandeld. 

1. Privacyverklaring  

Welkom bij de website van Heras Mobile Fencing & Security (www.heras-mobile.nl). Wij 
nemen de bescherming van de privacy van een persoon serieus. Hieronder vindt u dan 
ook ons privacybeleid om u op de hoogte te houden van de soort gegevens die we over u 
verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken. De privacyverklaring kan worden 
bijgewerkt. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te 
maken van deze website, geeft u aan in te stemmen met deze privacyverklaring en ons 
gebruik van cookies zoals hieronder is uiteengezet. Gebruik deze website niet als u niet 
instemt met deze voorwaarden.  

2. Gegevensverzameling  

Afhankelijk van hoe u onze website gebruikt, kunnen we verschillende soorten informatie 
over u verzamelen en opslaan. Via de website verzamelen we persoonlijke gegevens. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw naam en e-mailadres, welke u aan ons voor bepaalde 
producten en services aan ons verstrekt. We verzamelen ook gegevens over de browser 
van uw computer, waaronder het IP-adres van uw computer en de locatie van een 
persoon, browsertype, besturingssysteem en de internetpagina’s die u bezoekt. Als u 
onze website vanaf een mobiel of ander apparaat opent, kunnen we de in het apparaat 
vervatte Unique Device Identifier vastleggen. Middels deze informatie kunnen we 
relevante content en services voor dat apparaat weergeven en vormgeven.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

▪ Voor- en achternaam 
▪ Adresgegevens 
▪ Telefoonnummer 
▪ E-mailadres 
▪ IP-adres 
▪ Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier 

in te vullen, in correspondentie en telefonisch 
▪ Gegevens over uw activiteiten op onze website 
▪ Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen 
▪ Internetbrowser en apparaat type 



 

 

 

Heras Mobile Fencing & Security verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 
doelen: 

▪ Verzenden van onze nieuwsbrief of uitnodigingen voor onze eigen 
events/bijeenkomsten 

▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren 

▪ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
▪ Heras Mobile Fencing & Security analyseert uw gedrag op de website om 

daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te 
stemmen op uw voorkeuren 

▪ Heras Mobile Fencing & Security volgt uw surfgedrag over verschillende websites 
waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte 

3.Bezoekers aan de website  

Als u door onze website browset, kunnen we geanonimiseerde gegevens verzamelen 
over waar u bent en hoe u door onze website navigeert en er gebruik van maakt. We 
gebruiken deze informatie om het functioneren en de gebruikersvriendelijkheid van de 
website te verbeteren en om het verkeer op de website in kaart te brengen.  

Via onze website wordt een cookie 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. Wij hebben hier geen 
invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te 
gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres 
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door 
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan 
de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het 
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

4.Contact opnemen  

Op onze website staan diverse formulieren waar u gegevens kunt invullen en 
achterlaten. Op basis van deze informatie zullen we uw vragen behandelen en contact 
met u opnemen. De door u verstrekte gegevens kunnen door ons worden opgeslagen 
voor toekomstig gebruik om onze aan u en anderen geleverde services continu te 
evalueren. Als u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt, 
gebruiken we uw gegevens om met u te corresponderen en bewaren wij dergelijke 
correspondentie. 



 

 

5.Gegevens delen  

We kunnen uw gegevens delen met andere gelieerde entiteiten om informatie en 
services die door u bij ons worden aangevraagd, te verstrekken en om onze services te 
verbeteren. We delen uw gegevens alleen met uw toestemming met externe partijen, 
tenzij dit is vereist door de wet of een overheidsinstantie.  

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (liken) of 
delen (tweeten) op sociale netwerken als LinkedIn. Leest u de privacyverklaring van 
LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw 
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

6.Beveiliging  

Wij streven ernaar om uw gegevens veilig te bewaren. Hierom hebben wij technische en 
organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om verlies van uw gegevens 
of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen.  

7.Verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke 
gegevens  

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om te achterhalen welke informatie we 
over u aanhouden en om een kopie hiervan op te vragen. Als u wilt dat we uw 
persoonlijke gegevens verwijderen, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen. Laat 
het ons weten als u vindt dat onze informatie onnauwkeurig of verkeerd is; we corrigeren 
deze graag. Als u een van de bovenstaande zaken wilt aanvragen of als u een vraag hebt 
betreffende ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze 
organisatie.  

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. 
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je 
een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de 
instellingen van je browser.  

Voor vragen over deze privacyverklaring en de verwerking van uw persoonsgegevens 
neemt u contact op met onze officer dataprivacy dataprivacy@heras-mobile.com of 
per brief: Heras Mobile Fencing & Security t.a.v. Dataprivacy, Postbus 30, 5688 ZG 
Oirschot 

 

 

 



 

 

8.Cookieverklaring  

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens 
gegenereerd door een website en opgeslagen door uw webbrowser. Een cookie bewaart 
gegevens over u en lijkt hierin op het voorkeurenbestand dat door softwareapplicaties 
wordt aangemaakt. Cookies hebben een aantal verschillende functies. Sommige cookies 
zijn essentieel voor het laten werken van onze website en het leveren van onze services 
aan u. Sommige cookies zijn permanent, wat betekent dat deze op uw apparaat blijven 
staan nadat u de website hebt verlaten, en sommige cookies zijn sessiecookies, wat 
betekent dat deze worden verwijderd zodra u uw internetbrowser afsluit. Via uw 
browserinstellingen kunt u uw cookievoorkeuren beheren, maar houd er wel rekening 
mee dat het functioneren van de website door gewijzigde cookievoorkeuren kan worden 
beïnvloed (de website kan niet beschikbaar zijn of minder effectief werken).  

Wij identificeren bezoekers zonder actieve toestemming niet persoonlijk en gebruiken de 
cookies niet om contact op te nemen. Wij streven ernaar uw privacy te allen tijde te 
respecteren.  

Neem als u vragen of opmerkingen hebt over hoe we uw persoonlijke gegevens 
gebruiken contact met ons op. U kunt onze officer dataprivacy bereiken 
via dataprivacy@heras-mobile.com  

Meer informatie over cookies? 

Op de volgende websites kan je 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“ 

 

https://www.cookierecht.nl/
https://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/
https://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/waarvoor-dienen-cookies/
https://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/
https://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-uitschakelen/
https://www.youronlinechoices.eu/

