Cookieverklaring Deduction Accountancy & Advies B.V.
De Deduction Accountancy & Advies B.V. (hierna: Deduction) maakt gebruik van cookies op
de Deduction website om het gebruikersgemak van de website continu te vergroten. De
Deduction maakt op de volgende manier gebruik van cookies.
Wat zijn cookies?
De Deduction website gebruikt cookies om informatie op te slaan op uw computer. Cookies
zijn kleine bestanden die opgeslagen worden op uw eigen computer wanneer u een
bepaalde website bezoekt en waardoor uw internetvoorkeuren onthouden kunnen worden.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
teruggestuurd worden. Een cookie kan geen informatie van de harde schijf van de bezoeker
halen of schade aanrichten aan de computer van de bezoeker.
De voordelen van het gebruik van cookies
De Deduction maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onthouden en herkennen.
Hierbij kunt u denken aan uw inlognaam en wachtwoord. Daarnaast worden uw voorkeuren
geregistreerd gedurende de tijd waarop u op de Deduction website surft. De Deduction
gebruikt deze gegevens om de Deduction website zo goed mogelijk in te richten, op basis
van de voorkeuren van de website bezoekers. Hiervoor maakt de Deduction gebruik van het
meetinstrument Google Analytics.
Google Analytics
Via de Deduction website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google,
als deel van de Analytics-dienst. De Deduction gebruikt deze dienst om bij te houden hoe de
website door bezoekers gebruikt wordt. 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 is aangesloten bij het Privacy Shield programma. Dit houdt in dat
er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens. Daarnaast heeft de Deduction met Google een bewerkersovereenkomst
afgesloten.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Deduction
heeft hier geen invloed op. De Deduction heeft Google niet toegestaan de verkregen
analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Social Media buttons
Op de Deduction website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of
delen op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de

sociale media netwerken zelf afkomstig zijn. Door deze code worden cookies geplaatst. De
Deduction heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van de sociale media
netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) om informatie in te winnen over hoe sociale
media netwerken met uw (persoons)gegevens omgaan die zij via deze cookies verwerken.
Verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in
de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites vindt u meer informatie over cookies:


Cookierecht.nl



Consumentenbond: Wat zijn cookies?



Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?



Consumentenbond: Cookies verwijderen



Consumentenbond: Cookies uitschakelen

Recht op inzage
U kunt op ieder moment inzage, rectificatie en/of verwijdering van uw persoonlijke
gegevens eisen indien deze gegevens onjuist zijn of niet relevant zijn voor het aangegeven
doel. Hiertoe kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke
gegevens sturen. Hiervoor verwijzen wij u naar de contactpagina. Om misbruik te
voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat
om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie
in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
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