Cookie Statement
Dit Cookie Statement is van toepassing op alle websites van Share a Byte BV
(hierna: Share a Byte®), gevestigd aan de Tolnasingel 3, 2411 PV te Bodegraven.
Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website
wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer kan
worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek
weer naar onze servers teruggestuurd worden. Share a Byte® maakt op deze
website beperkt gebruik van cookies.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google,
als deel van de “Analytics”-dienst. Share a Byte® gebruikt 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.
Share a Byte® heeft hier geen invloed op. Share a Byte® heeft Google volgens de
voorwaarden 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.
Gebruik buttons sociale netwerken
Op onze website kunnen (in de toekomst) buttons worden opgenomen om
webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op o.a. sociale
netwerken zoals Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn. Deze buttons werken

door middel van stukjes code die van de betreffende sociale netwerken zoals
Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze
code worden cookies geplaatst. Share a Byte® heeft daar geen invloed op. Leest u
de privacyverklaring van de betreffende sociale netwerken zoals Twitter, Facebook,
Google + en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met
uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die zij verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De
informatie wordt overgebracht naar en door de betreffende sociale netwerken
zoals 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, correctie en verwijdering van persoonsgegevens:
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw
gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kan Share
a Byte® 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 terug vinden in de instellingen van
uw browser.
Verwijdering van cookies:
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.
Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via
websites advertenties aan u vertonen. Deze cookies kunt u verwijderen of
permanent blokkeren via uw browserinstellingen. De website van Share a Byte®
maakt geen gebruik van dergelijke advertenties dan wel tracking cookies.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
❖ Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
❖ Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
❖ Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
❖ Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Share a Byte® behoudt zicht het recht voor dit Cookie Statement zonder nadere
kennisgeving aan te passen, conform de wet- en regelgeving. Wij adviseren u
derhalve dit Cookie Statement met enige regelmaat te raadplegen opdat u op de
hoogte bent van mogelijke wijzigingen.
Disclaimer
Share a Byte® spant zich met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in bij het
ontwikkelen en onderhouden van deze website. Ondanks het voornoemde bestaat
de mogelijkheid dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig of niet meer actueel
is. Share a Byte® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van
eventuele activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals
verstrekt op deze website of in e-mail correspondentie.
De merknamen Share a Byte® en MidShare® zijn geregistreerd intellectueel
eigendom van de merkhouder en mag derhalve niet door anderen worden gebruikt
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de merkhouder.
De merknamen Share a Byte® en MidShare® zijn beschermd op grond van het
merkenrecht.
Niets uit de teksten, logo’s, merknamen of grafische voorstellingen van deze
website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk,
fotokopie,

overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of

anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking,
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Share a Byte®. Het
intellectueel eigendom berust te allen tijde bij Share a Byte® (Share a Byte BV).
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