Privacyverklaring Web Analytics
1.

Gebruik van Google Analytics
(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google
Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op
uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden
geanalyseerd. De door het cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze
website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar
opgeslagen. Wanneer de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IPadres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere
contractstaten van de Overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte vooraf
verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van
Google in de VS gestuurd en daar verkort. In opdracht van de exploitant van deze
website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te
evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om nog
andere diensten jegens de website-exploitant te verlenen die verband houden met het
gebruik van de website en het internet.
(2) Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt
niet met andere gegevens van Google samengevoegd.
(3) U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door uw browsersoftware
overeenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijkerwijs
niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien
kunt u het vastleggen van de gegevens die door het cookie zijn aangemaakt en
betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google
alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen doordat u de
browser-plug-in downloadt en installeert; deze is beschikbaar via de volgende link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
(4) Deze website gebruikt Google Analytics met “_anonymizeIp()”. Hierdoor worden IPadressen in verkorte versie verder verwerkt, zodat een koppeling naar personen kan
worden uitgesloten. Indien de over u verzamelde gegevens kunnen worden gekoppeld
aan een persoon, wordt deze koppeling dus onmiddellijk uitgesloten en de
persoonsgegevens zodoende direct gewist.
(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en
regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de verkregen statistieken kunnen wij
ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de
uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden gestuurd, heeft
Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy Shield,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke grondslag voor het
gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.
(6) Informatie van de derde aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht over de gegevensbescherming:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, alsmede de privacyverklaring:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
(7) Deze website gebruikt Google Analytics eveneens voor een apparaten-overkoepelende
analyse
van bezoekersstromen die via een gebruikers-ID wordt uitgevoerd. U kunt in uw
account onder “Mijn gegevens”, “persoonlijke gegevens” de apparaten-overkoepelende
analyse
van uw gebruik deactiveren.

2.

Gebruik van Piwik
(1) Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Piwik om het gebruik van onze
website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de verkregen
statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter
maken. De wettelijke grondslag voor het gebruik van Piwik is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.
(2) Voor deze evaluatie worden cookies (voor meer informatie zie § 3) op uw computer
opgeslagen. De op die manier verzamelde informatie wordt door de verantwoordelijke
uitsluitend op zijn server in [Duitsland] opgeslagen. U kunt de evaluatie instellen door het
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verwijderen van bestaande cookies en doordat u voorkomt dat cookies worden
opgeslagen. Als u het opslaan van de cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u deze
website eventueel niet in volle omvang kunt gebruiken. Het opslaan van cookies kan
worden voorkomen door een instelling in uw browser. U kunt het gebruik van Piwik
voorkomen doordat u het vinkje verwijdert en op die manier de opt-out-plug-in activeert.
(3) Deze website gebruikt Piwik met “AnonymizeIP”. Hierdoor worden IP-adressen in
verkorte versie verder verwerkt, waardoor een directe koppeling met personen kan
worden uitgesloten. Het middels Piwik door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt
niet met andere door ons verzamelde gegevens samengevoegd.
(4) Het programma Piwik is een open-source-project. Informatie van de derde aanbieder
over de gegevensbescherming vindt u op http://piwik.org/privacy/policy.
3.

Gebruik van eTracker
(1) Op deze website worden met behulp van technologieën van het bedrijf etracker GmbH
(http://www.etracker.com) gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden
verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem
gebruiksprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het cachegeheugen van de
internetbrowser van de bezoeker van de website worden opgeslagen. Met de cookies
kan de internetbrowser opnieuw worden herkend. De met eTracker-technologie
verzamelde gegevens worden zonder de apart verleende toestemming van de
betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en
ze worden ook niet samengevoegd met persoonsgegevens via de persoon met het
pseudoniem. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde met
toekomstige inwerkingtreding bezwaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar
datenschutz@jet-gruppe.de (tekst: Ik verzoek u mij uit te sluiten van de eTracker-telling).
(2) Wij gebruiken eTracker om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te
kunnen verbeteren. Met behulp van de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod
verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. De verzamelde gegevens
worden permanent opgeslagen en onder een pseudoniem geanalyseerd. De wettelijke
grondslag voor het gebruik van eTracker is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.
(3) Informatie van de derde aanbieder: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459
Hamburg; https://www.etracker.com/de/datenschutz.html. De wettelijke grondslag voor
het gebruik van eTracker is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.

4.

Gebruik van Jetpack/voorheen Wordpress.com-stats
(1) Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Jetpack (voorheen:
WordPress.com-stats) om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te
kunnen verbeteren. Met behulp van de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod
verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. Bovendien gebruiken wij het
systeem voor maatregelen ter bescherming van de veiligheid van de website, bijv. het
herkennen van virusaanvallen. Voor uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens
naar de VS worden gestuurd, heeft Automattic Inc. zich onderworpen aan het EU-US
Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov. De wettelijke grondslag voor het gebruik
van Jetpack is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.
(2) Voor deze evaluatie worden cookies (voor meer informatie zie § 3) op uw computer
opgeslagen. De op die manier verzamelde informatie wordt op een server in de VS
opgeslagen. Als u het opslaan van de cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u deze
website eventueel niet in volle omvang kunt gebruiken. Het verhinderen van het opslaan
van cookies is mogelijk door een instelling in uw browser, of doordat u op de button “Click
here to Opt-out” klikt op http://www.quantcast.com/opt-out.
(3) Deze website maakt gebruik van Jetpack met een uitbreiding waardoor IP-adressen
direct nadat ze zijn verzameld in verkorte versie verder worden verwerkt om op die
manier een koppeling met personen uit te sluiten.
(4) Informatie van de derde aanbieder: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco,
CA 94110–4929, USA, https://automattic.com/privacy, alsmede de derde aanbieder van
de trackingtechnologie: Quantcast Inc., 201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–
3153, USA, https://www.quantcast.com/privacy.
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5.

Adobe Analytics (Omniture)
(1) Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Adobe Analytics (Omniture) om
het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Met
behulp van de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en voor u als
gebruiker interessanter maken. Voor uitzonderingsgevallen waarin persoonsgegevens
naar de VS worden gestuurd, heeft Adobe zich onderworpen aan het EU-US Privacy
Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De wettelijke grondslag voor
het gebruik van Adobe Analytics is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.
(2) Voor deze evaluatie worden cookies (voor meer informatie zie § 3) op uw computer
opgeslagen. De op die manier verzamelde informatie wordt op servers, ook in de VS,
opgeslagen. Wanneer u verhindert dat de cookies worden opgeslagen, wijzen wij u erop
dat u deze website dan eventueel niet in volle omvang kunt gebruiken. Het verhinderen
van het opslaan van cookies is mogelijk door een instelling in uw browser, of doordat u op
de button “Afmelden” klikt op http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
(3) Deze website gebruikt Adobe Analytics (Omniture) met de instellingen “Before GeoLookup: Replace visitor’s last IP octet with 0” en “Obfuscate IP-Removed” waardoor uw
IP-adres met de laatste 8 bits wordt verkort en wordt vervangen door een generiek IPadres, dat dus niet meer gekoppeld kan worden. Een koppeling met personen kan
daarmee worden uitgesloten.
(4) Informatie van de derde aanbieder: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–
6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland;
privacy@adobe.com; informatie over de gegevensbescherming:
http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

6.

Gebruik van het Schaalbaar Centraal Meetproces (SCM)
(1) Onze website gebruikt het meetproces (“SCMnG”) van het bedrijf INFOnline GmbH
(https://www.infonline.de) voor het berekenen van statistische kengetallen over het
gebruik van onze aanbiedingen. Het doel van het meten van de reikwijdte is om de
gebruiksintensiteit, het aantal gebruikers van een website en het surfgedrag statistisch –
op basis van een uniform standaardproces – te bepalen en daarmee voor de hele markt
vergelijkbare waarden te verkrijgen.
Voor websites die lid zijn van de Informationsgemeinschaft zur Feststellung der
Verbreitung von Werbeträgern e. V. (IVW – http://www.ivw.eu) of deelnemen aan de
onderzoeken van de Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e. V. (AGOF –
http://www.agof.de), worden de gebruiksstatistieken regelmatig door de AGOF en de
Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma – http://www.agma-mmc.de) alsmede
door de IVW gepubliceerd en kunnen deze op de desbetreffende websites worden
geraadpleegd.
1. Gegevensverwerking
INFOnline GmbH verzamelt en verwerkt gegevens op basis van de Duitse regelgeving
inzake gegevensbescherming. Door technische en organisatorische maatregelen wordt
gewaarborgd dat individuele gebruikers op geen enkel moment kunnen worden
geïdentificeerd. Gegevens die mogelijkerwijs een link met een bepaalde, identificeerbare
persoon hebben, worden zo snel mogelijk geanonimiseerd.
1.1 Anonimiseren van het IP-adres
Op het internet heeft ieder apparaat voor het doorsturen van gegevens een uniek
adres nodig, het zogenaamd IP-adres. Het in ieder geval voor korte tijd opslaan
van het IP-adres is technisch noodzakelijk wegens de manier waarop het internet
functioneert. De IP-adressen worden vóór iedere verwerking verkort en alleen
geanonimiseerd verder verwerkt. Alleen verkorte IP-adressen worden opgeslagen
of verwerkt, onverkorte IP-adressen niet.
1.2 GPS tot op het niveau van provincies/regio's
Het zogenaamde globaal lokaliseren, dus het koppelen van het openen van een
website aan de plaats waar de website wordt geopend, geschiedt uitsluitend op
basis van het geanonimiseerde IP-adres en alleen tot op het geografisch niveau
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van provincies/regio's. Uit deze verkregen geografische informatie kan in geen
enkel geval de concrete woonplaats van een gebruiker worden afgeleid.
1.3 Identificatienummer van het apparaat
Als alternatief gebruikt de meting van de reikwijdte voor het herkennen van
computersystemen een cookie met als identificeringsteken “ioam.de”, een “Local
Storage Object” of een anonieme signatuur die wordt aangemaakt uit verschillende
automatisch verstuurde gegevens van uw browser. De geldigheid van het cookie is
beperkt tot maximaal 1 jaar.
1.4 Identificatie bij inloggen
Voor het meten van het opgesplitst gebruik (gebruik van een dienst door
verschillende apparaten) kan de gebruikersidentificatie bij het inloggen, indien
voorhanden, als geanonimiseerde controlesom aan INFOnline worden
doorgestuurd.
2.

Verwijdering
De opgeslagen gebruiksprocessen worden uiterlijk na 7 maanden verwijderd.

3.

Bezwaar
Wanneer u niet wenst deel te nemen aan deze meting, kunt u op de volgende link hiertegen
bezwaar maken: http://optout.ioam.de.
Meer informatie over gegevensbescherming bij het meetproces vindt u op de website van
INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), dat het meetproces uitvoert, de website over
gegevensbescherming van AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) en de website over
gegevensbescherming van IVW (http://www.ivw.eu).
(2) Wij gebruiken het SCM-proces om het gebruik van onze website te analyseren en
regelmatig te kunnen verbeteren. Met behulp van de verkregen statistieken kunnen wij
ons aanbod verbeteren en voor u als gebruiker interessanter maken. De wettelijke
grondslag voor het gebruik van het SCM-proces is art. 6 lid 1 zin 1 sub f AVG.

