Privacy Policy
Privacy beleid voor sense4SEO.nl
De privacy van de bezoekers op www.sense4seo.nl is zeer belangrijk voor ons. Wij
realiseren ons dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens belangrijk is. Hier
beneden geven we aan wat voor soorten informatie wij verzamelen en waar we deze
informatie voor gebruiken.

Log Files
Zoals de meeste sites verzamelen wij gegevens in onze log files. Dit omvat het IP adres,
browser gegevens (bijvoorbeeld Firefox of Internet Explorer), de internetprovider, de
browser, het tijdstip van bezoek en welke pagina’s zijn bezocht.

Cookies en webbeacons
We gebruiken soms cookies en webbeacons om informatie op te slaan, zoals persoonlijke
voorkeuren. Zo is het bijvoorbeeld niet nodig om elke keer de naam en emailadres in te
vullen als een reactie wordt achtergelaten. Een ander voorbeeld is de informatie die wordt
opgeslagen in een cookie wanneer er sprake is van inlogrechten voor deze site.
We tonen advertenties van derde partijen op onze site (bijvoorbeeld van Google Adsense).
Sommige van deze adverteerders gebruiken technologie zoals cookies en webbeacons
wanneer ze op onze site adverteren.
Hierdoor verzamelen deze sites ook informatie zoals het IP adres, de internetprovider, de
browser en soms of er flash geïnstalleerd is. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt
worden voor geografische tracering (bv vacatures in Amsterdam voor mensen uit
Amsterdam) of bijvoorbeeld voor advertenties gebaseerd op de sites die eerder bezocht
zijn (bv kookreclames als er veel kooksites worden bezocht).

DoubleClick DART cookies
Het is ook mogelijk dat er DART cookies gebruikt worden voor het laten zien van
advertenties door Google DoubleClick. Deze cookies worden geplaatst als u een website
bezoekt waarop gebruik wordt gemaakt van Google DoubleClick advertenties (waaronder
sommige Google Adsense advertenties). Deze cookie wordt gebruikt om advertenties te
tonen die bij de bezoekersvoorkeuren passen (interest based targeting).
De getoonde reclames kunnen gerelateerd zijn aan de websites die in het verleden
bezocht zijn. Als er bijvoorbeeld sites bezocht zijn over muziekconcerten, dan kan het best
zijn dat er later advertenties voor muziekconcerten te zien zijn, terwijl er een bezoek
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wordt gepleegd op een niet-gerelateerde website, bijvoorbeeld een voetbal website. DART
gebruikt alleen informatie die niet te herleiden is naar persoonlijke informatie. Het houdt
geen persoonlijke gegevens bij zoals naam, adres, banknummers, etc.
Afmelden voor deze dienst is mogelijk via de volgende pagina:
http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx

Website Analytics
Deze website maakt gebruik van statistiekprogramma’s zoals Google Analytics, een
webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics
maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op de computer worden geplaatst) om
de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie
gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres)
wordt overgebracht naar (en door Google opgeslagen op) servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt,
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google
mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal
het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Het gebruik
van cookies kan geweigerd worden door in de browser de daarvoor geëigende instellingen
te kiezen. Wij wijzen er echter op dat in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van
deze website volledig werken. Door gebruik te maken van deze website wordt er
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de
doeleinden zoals hiervoor omschreven, gegeven.

Cookies uitzetten
Er kan gekozen worden om deze cookies uit te zetten in de browser of bijvoorbeeld via
een firewall zoals Norton Internet Security. Dit kan invloed hebben op het gebruik van
deze site en vooral op de interactie met een website. Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen
dat er niet meer kan worden ingelogd in forums of useraccounts.
Het wissen van cookies heeft geen nut. De volgende keer dat de website wordt bezoekt
wordt er een nieuwe cookie aangemaakt.
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