Cooky Policy

Algemene leveringsvoorwaarden

Cooky Policy
AED Solutions/RescueMate kan gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden
die op je computer worden geplaatst met als enige doel het gebruik van de diensten te
vergemakkelijken en diensten die worden aangeboden persoonlijker te maken.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van het geheel van functionaliteiten van de dienst,
adviseren wij je om de browser zo te programmeren dat hij cookies accepteert.
De cookies van de site bevatten geen gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt
worden, en zijn ontwikkeld om uitsluitend gebruikt te worden door AED
Solutions/RescueMate.
Welke cookies gebruiken wij?
Functionaliteit van onze dienstverlening
Wij gebruiken cookies ter bevordering van de functionaliteit van onze website, bijvoorbeeld
voor het opslaan van de inhoud van het winkelmandje. Wij delen deze informatie niet met
derden. AED Solutions/RescueMate is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die
iets zeggen over de identitieit van de bezoekers van deze website.
Google Analytics
Op de site gebruiken wij Google-Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren
en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. 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 niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere
Googlediensten. De informatie die Google heeft verzameld wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
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Zie voor meer informatie de cookie policy van Google Analytics.
Sociale netwerksites
Op onze website kunnen knoppen zijn opgenomen om webpagina’s/producten te kunnen
promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter,
Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook
respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden
cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook,
Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
Zie voor meer informatie de cookie policy van Facebook, Google+ en Twitter.
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Tawk.to
Wij gebruiken de webchat van Tawk.to om u support te bieden op onze website. Tawk.to
gebruikt deze cookies voor het functioneren van de chatfunctionaliteit. Zie voor meer
informatie de cookie policy van Tawk.to.
Cookies uitzetten
U kunt de registratie van deze cookies door de computer verhinderen door uw browser
zodanig te configureren. Lees hier hoe u toestemming voor cookies aanpast in Internet
Explorer, FireFox, Google Chrome en Safari. Let op! Door het uitschakelen van cookies kunt u
niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik maken.
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