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Op onze website https://www.dobizzz.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld
worden cookies geplaatst. In deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van cookies op onze website.
Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren,
vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van onze website https://www.dobizzz.nl wordt
meegestuurd en door uw browser op wordt geslagen op uw computer, smartphone of ander apparaat. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Wat zijn scripts?
Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om onze website goed te laten functioneren en interactief te
maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op uw apparatuur.

Welke cookies plaatsen wij en waarom?
Wij maken gebruik van cookies afkomstig van derden voor uw gebruikersgemak en marketing doeleinden. We zullen geen
cookies gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie over u te verzamelen.

Advertentie cookies
Advertentiecookies worden gebruikt om u relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen, het aantal keren dat iedere
advertentie wordt getoond te beperken, de effectiviteit van een reclamecampagne te meten, en u bezoek te onthouden en de
verzamelde gegevens met derde partijen te delen indien toepasselijk.
Op onze website worden onderstaande cookies gebruikt:
Cookie
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Google.com

Google Ad Personalisation: Google gebruikt deze cookie om advertenties
te tonen op basis van uw interesses. Looptijd: browser sessie tot 1 maand.

NID

Google.com

Google Ad Personalisation: Google gebruikt deze cookie om
gebruikersvoorkeuren en informatie op te slaan w.o. voorkeurstaal, hoeveel
zoekresultaten u per pagina wilt weergeven en met deze cookie wordt op
onze contactpagina onze locatie getoond via GoogleMaps. Looptijd:
browser sessie tot 6 maanden.

CONSENT

Google.com

Cookie consent setting: slaat de cookiestatus inzake toestemming van de
gebruiker op voor het bezoek aan onze website.

Onvoorziene cookies
Het kan voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door derde partijen, die u niet terugvindt in het overzicht
met cookies van DoBizzz The Easy Way. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde 'embedded elementen'
bevatten, zoals een video die op YouTube is opgeslagen en op onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet
en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Komt u
op onze websites onvoorziene cookies tegen, die u niet kunt terugvinden in het overzicht met bekende cookies? Laat het ons
weten door contact met ons op te nemen via privacy@dobizzz.nl.
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Hoe gaan derden met uw privacy om?
Zoals u hiervoor heeft kunnen lezen kunnen derden ook cookies plaatsen. In dat geval geldt het privacy- en cookiebeleid van
die andere partij. Als u wilt weten welke gegevens die partijen over u verwerkt dan adviseren wij de privacy statements van
deze partijen te raadplegen. Houdt er rekening mee dat die verklaringen van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

Hoe kunt u cookies uitschakelen/verwijderen?
Cookies kunt u zelf regelen via uw webbrowser. Zo kunt u ze handmatig verwijderen of automatisch laten verwijderen wanneer
u de website verlaat. Ook kunt u desgewenst uw internetbrowser zo instellen dat u bericht krijgt als er een cookie wordt
geplaatst of deze zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp
van de Help-functie van uw browser. Of bekijk de uitlegvideo's op VeiligInternetten.nl.
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien
u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dan zult u deze handeling voor iedere combinatie van browser en
apparaat moeten herhalen.
Hou er wel rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te weigeren of uit te schakelen, dat het mogelijk is dat onze website
dan niet meer optimaal functioneert.

Wat als het cookiebeleid van DoBizzz The Easy Way wijzigt?
Dit cookiebeleid is bedoeld u te informeren over de geplaatste cookies op onze website. Wij kunnen dit beleid op ieder moment
wijzigen als dat nodig is. De meest actuele cookieverklaring vindt u altijd op https://www.dobizzz.nl.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze Privacy Statement
op onze website. 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 het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt
deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Vragen?
Voor vragen en/of opmerkingen over onze cookies kunt u contact met ons opnemen. Dit kan per post naar ons postadres:
DoBizzz The Easy, Brinkpoortplein 14, 7411 HZ te Deventer, of per e-mail via privacy@dobizzz.nl.
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