
Privacy en Cookieverklaring – iProphet 
 
Contactgegevens 
 
https://iProphet.nl 
info@iprophet.nl 
de la Reystraat 108, 3851BK  Ermelo 
06-28793187 
 

Doeleinden 

Persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt om onze administratie te voeren, offertes, 
contracten en facturen op te stellen. Alsmede het beveiliging en optimalisering van de 
website’. 

Gebruik van Cookies 

Deze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is 
een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door 
uw browser op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Uitgebreide informatie 
hierover vind u terug in onze (onderstaande) 'Cookieverklaring'. 

Nieuwsbrieven en e-mails 

U ontvangt onze nieuwsbrieven en e-mails alleen wanneer u klant van ons bent, of u zelf heeft 
aangemeld. Onderaan de nieuwsbrief staat een link waarmee u uw gegevens kunt aanpassen, 
of kunt afmelden. 

Inzage en correctie 

Wilt u de persoonsgegevens die zijn opgenomen in onze administratie, door ons laten 
corrigeren of verwijderen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen uw gegevens 
alleen verwijderen, wanneer u zich kunt legitimeren. Onder het voorbehoud dat deze 
gegevens niet meer relevant zijn voor onze administratie. 

Beveiliging 

Deze website is beveiligd met een SSL-Certificaat en maakt gebruik van een beveiligde 
verbinding. Dit houd in dat uw gegevens gecodeerd worden verstuurd. 
Ook de database is beveiligd met een wachtwoord. 

  

https://iprophet.nl/


Cookieverklaring: 
Deze website maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. 
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt 
meegestuurd en door uw browser op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.  
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer opgehaald worden.” 

1. Functionele cookies 

Functionele cookies, zijn noodzakelijk om de website te kunnen laten functioneren. Zo 
gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te onthouden of u toestemming heeft gegeven voor het 
plaatsen van cookies. 

Functionele cookies kunnen ook worden gebruikt om uw loginnaam of de inhoud van uw 
winkelwagentje te onthouden. 

2. Analytische cookies 

Ook gebruiken we met uw toestemming analytische cookies, waarmee we de werking van 
onze website kunnen optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe 
u onze website hebt gevonden en welke delen van onze website u heeft bezocht. 

3. Retargeting cookies 

Daarnaast worden er met uw toestemming zogeheten retargeting, ook wel tracking, cookies 
geplaatst via onze website. Met behulp van deze cookies kan een (anoniem) profiel van uw 
surfgedrag worden opgebouwd. Hiermee is het mogelijk om advertenties af te kunnen 
stemmen op uw interesses. 

  

In- en uitschakelen van cookies en het verwijdering daarvan 

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en 
het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. 
Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van 
de website gebruik maken. 

Google Analytics 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel 
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te 
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de 
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben 
Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google 
diensten. 



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 stelt zich te houden aan de ‘Privacy 
Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse 
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor 
de verwerking van eventuele persoonsgegevens.” 

"Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“like’en”) of 
delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door 
middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door 
middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de 
privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen 
wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-)gegevens doen die zij via deze cookies 
verwerken.” 

"De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie 
wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te 
houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma 
van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.” 

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. 
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 
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