cookieverklaring
Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites
plaatsen op de computer, mobiele telefoon of
tablet van bezoekers. Cookies worden door RVS
Land gebruikt om het gebruiksgemak te verhogen
en onze webshop voor jou zo interessant mogelijk
te maken. Het gebruik van cookies is veilig, er
kan geen persoonlijke informatie, bijvoorbeeld
een telefoonnummer of e-mailadres, uit cookies
worden gehaald. Je hoeft dus niet bang te zijn dat
cookies worden gebruikt voor bijvoorbeeld e-mail of
telemarketing.
FUNCTIONELE COOKIES
Google Tag Manager
• Doel: Analytics & tag management. Dit script
wordt gebruikt voor het doormeten van de website om inzicht te krijgen in de effectiviteit en
kwaliteit. Daarnaast zorgt dit script voor het management van alle analytics en tracking cookies,
en daarmee ook voor compliancy aan de wetgeving.
• Bewaartermijn: Deze informatie wordt verwijderd
aan het eind van de sessie.
• Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook het privacybeleid van Google.
ANALYSERENDE COOKIES
Google Analytics: _ga, _gid, _gat
• Doel: Met Google Analytics meten we het gebruikersgedrag op de website en hoe je ons hebt
gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze site
op basis van o.a. gebruiksgemak te verbeteren.
• Bewaartermijn: Deze cookie komt van Google en
wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
• Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook het privacybeleid van Google.
MARKETING COOKIES
Facebook
• Doel: De Facebook-pixel zorgt ervoor dat je op
Facebook relevante content te zien krijgt. Op deze
manier kunnen wij jou online nog beter van dienst
zijn. Daarnaast kunnen wij relevante advertenties
tonen op basis van je websitebezoek.
• Bewaartermijn: Facebook slaat gegevens op zolang
zij deze nodig hebben om producten en diensten
aan te bieden. Gegevens die gekoppeld zijn aan
je eigen Facebook-account, worden bewaard tot
je jouw account verwijdert, tenzij Facebook deze
gegevens niet langer nodig heeft.
• Delen: Facebook verkoopt geen privégegevens aan
derden. Zie ook het privacybeleid van Facebook.

DoubleClick: id, _drt_, __gads
• Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet
door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen
voor advertentiedoeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentiecampagnes en
het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste
betreft de land/taal-combinatie i.c.m. het gezochte
product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op externe websites.
Hier betreft het banners, maar ook video’s.
• Bewaartermijn: Deze cookie komt van Google en
wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
• Delen: Google deelt anonieme data met derden. Zie
ook het privacy statement van Google.
Google Dynamic Remarketing
• Doel: Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet
door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen
voor advertentiedoeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentie campagnes en
het geanonimiseerd verzamelen van data. Dit laatste
betreft de land/taal-combinatie i.c.m. het gezochte
product, om zo in de juiste taal een relevante advertentie te tonen aan de klant op externe websites.
Hier betreft het met name text ads via Google display network (GDN).
• Bewaartermijn: Deze cookie wordt na 90 dagen
verwijderd.
• Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Zie ook het privacy statement van Google.
TAWK.TO
RVS Land maakt gebruik van tawk.to, een live chat oplossing van tawk.to Ltd. Tawk.to maakt gebruik van cookies
om RVS Land te helpen bezoekers te identificeren en te
volgen binnen onze website. Alle communicatie tussen
RVS Land en onze bezoekers is beveiligd.
COOKIE INSTELLINGEN IN JE BROWSER
Mocht je niet willen dat websites cookies op jouw website plaatsen, dan kun je dit aangeven in de instellingen
van je browser. Je krijgt dan een waarschuwing voordat
er gebruik wordt gemaakt van cookies. Je kunt instellen
dat je browser álle cookies, of alleen de cookies van
derde partijen weigert. Indien gewenst kun je ook alle
cookies verwijderen die reeds zijn geplaatst. Houd er rekening mee dat je deze instellingen voor iedere browser
en op iedere computer individueel moet aanpassen.
Het weigeren van cookies betekent niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien zult krijgen. De
advertenties zullen alleen niet meer gepersonaliseerd
zijn en zullen vaker worden herhaald.

