Straalbedrijf Asten, gevestigd aan Moleneind 6, 5721 WP, Asten, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.straalbedrijfasten.nl
Moleneind 6, 5721 WP, Asten
+31 493 689702
Persoonsgegevens die wij verwerken
Straalbedrijf Asten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over de activiteiten op de website
- Gegevens over surfgedrag
- type internetbrowser en apparaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@straalbedrijfasten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Straalbedrijf Asten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Door middel van analyse van bezoekersgedrag op jouw website (profilering) verbeter je de website
en bied je gepersonaliseerde producten en diensten aan
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Straalbedrijf Asten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Contactgegevens: 1 jaar
Cookies: maximaal 2 jaar
Delen van persoonsgegevens met derden
Straalbedrijf Asten deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Straalbedrijf
Asten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Straalbedrijf Asten uw
persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
Naam
Google Tag manager

Categorie
Functioneel

Google Analytics

Analytisch

Google Ads

Marketing

Google Dynamic
Remarketing

Marketing

Doel
Scripts van andere
cookies in te laden.
Inzicht in
bezoekgedrag en
hiermee de
gebruikservaring te
kunnen verbeteren.
Websitebezoek te
genereren op basis
van online
websitegedrag.
Relevante
gepersonaliseerde
advertenties tonen
aan mensen die
eerder de website
hebben bezocht.

Bewaartermijn
sessie
Maximaal 2 jaar

Maximaal 2 jaar

Maximaal 2 jaar

Kijk voor meer informatie over uw privacy gegevens en Google op:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Straalbedrijf Asten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw
computer, tablet of smartphone. Straalbedrijf Asten gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te

laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Naam

Domain

Categorie

Doel

VISITOR_INF
O1_LIVE

youtube.com

Advertisement

test_cookie

.doubleclick.net

Advertisement

This cookie is set by
Youtube. Used to track
the information of the
embedded YouTube
videos on a website.
This cookie is set by
doubleclick.net. The
purpose of the cookie is to
determine if the user's
browser supports cookies.

IDE

.doubleclick.net

Advertisement

_ga

.straalbedrijfasten.
nl

Analytics

_gid

.straalbedrijfasten.
nl

Analytics

Used by Google
DoubleClick and stores
information about how
the user uses the website
and any other
advertisement before
visiting the website. This is
used to present users with
ads that are relevant to
them according to the
user profile.
This cookie is installed by
Google Analytics. The
cookie is used to calculate
visitor, session, campaign
data and keep track of site
usage for the site's
analytics report. The
cookies store information
anonymously and assign a
randomly generated
number to identify unique
visitors.
This cookie is installed by
Google Analytics. The
cookie is used to store
information of how
visitors use a website and
helps in creating an
analytics report of how
the website is doing. The
data collected including
the number visitors, the
source where they have
come from, and the pages

Bewaartermij
n
6 month

15 minutes

2 year

2 year

1 day

_gcl_au

.straalbedrijfasten.
nl

Analytics

__cfduid

.bootstrapcdn.com

Necessary

_gat

.straalbedrijfasten.
nl

Performance

YSC

youtube.com

Performance

visted in an anonymous
form.
This cookie is used by
Google Analytics to
understand user
interaction with the
website.
The cookie is used by cdn
services like CloudFare to
identify individual clients
behind a shared IP
address and apply security
settings on a per-client
basis. It does not
correspond to any user ID
in the web application and
does not store any
personally identifiable
information.
This cookies is installed by
Google Universal Analytics
to throttle the request
rate to limit the colllection
of data on high traffic
sites.
This cookies is set by
Youtube and is used to
track the views of
embedded videos.

3 months

1 month

1 minute

session

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders
en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Google Ads
Naam: _gcl_au

Functie: Marketing cookie
Bewaartermijn: 2 jaar
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Straalbedrijf Asten en heeft
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@straalbedrijfasten.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Straalbedrijf Asten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Straalbedrijf Asten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@straalbedrijfasten.nl

