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Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor Lekkerland AG & Co KG. Daarom voeren we onze
activiteiten uit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacybescherming en gegevensbeveiliging. Lekkerland AG & Co KG
gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor de technische administratie van de websites. Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden
doorgegeven aan derden.
1. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u onze websites bezoekt registreert onze webserver automatisch informatie welke uw browser doorgeeft. Dit is:

• Browser type en -versie

• Gebruikte systeemsoftware

• Ingegeven URL

• IP-adres

• Tijdstip
Lekkerland AG & Co KG is niet in staat om deze gegevens toe te wijzen aan een specifieke persoon. Deze gegevens zullen niet worden
vergeleken met andere gegevensbronnen en worden verwijderd na een statistische evaluatie.
2. Cookies
Wanneer u onze websites bekijkt, kan er data in de vorm van ‘cookies’ worden opgeslagen. Cookies helpen om onze websites
gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De meest gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘sessie-cookies’. Deze worden automatisch
verwijderd na uw bezoek. Cookies doen uw computer geen schade en zijn virusvrij.
3. Recht op informatie
Als u vragen heeft, verzoeken of klachten op het gebied van gegevensbescherming, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:
datenschutz@lekkerland.de
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van
"cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die de website laten analyseren hoe gebruikers de website
gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden aan Google en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Indien IP-anonimisering gactiveerd is, zal Google bij adressen uit lidstaten van de
Europese Unie en andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte de laatste acht cijfers van het
IP-adres afkappen/anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden, waarna het door Google-servers in de
Verenigde Staten wordt afgekort. Namens de provider van de website gebruikt Google deze informatie om voor de beheerder van de website uw
gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten, en andere diensten te leveren die verband houden
met de websiteactiviteiten en het internetgebruik. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google
beschikt. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van uw browser. Bent u zich er dan echter van bewust dat dit een
beperkte functionaliteit van deze website tot gevolg kan hebben. Daarnaast kunt u verhinderen dat Google gegevens (cookies en IP-adres)
verzamelt en verwerkt door de volgende browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Google Analytics uitschakelen
U kunt het gebruik van Google Analytics uitschakelen door op de volgende link te klikken. Door dat te doen wordt een "opt-out cookie" op uw
computer geïnstalleerd, die de verzameling van uw gegevens als u later nogmaals deze website bezoekt verhindert:
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de bescherming van gegevens vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html of
op http://www.google.com/policies/privacy/. Wij wijzen u erop dat Google Analytics op deze website is aangevuld met “gat._anonymizeIp();” om de
geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen (het zogeheten IP-masking).

 




