
Privacyverklaring 

De Content Agency respecteert privacy en verwerken persoonsgegevens op een manier die voldoet 

aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is 

van toepassing als je een bezoeker van deze website, klant, leverancier, toekomstige medewerker of 

een andere zakelijke relatie bent. 

De Content Agency draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft 

vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en 

uitvoeren van overeenkomsten, onder andere voor commerciële diensten en het beheren van 

zakelijke relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons 

klantenbestand. 

 

Welke gegevens worden verzamelen en waarom? 

 

Bezoekgedrag en analyse 

Als je deze website bezoekt, stuurt de browser bepaalde gegevens naar de webserver. Deze 

gegevens helpen om de juiste informatie op de site te bieden. Hiervoor worden de volgende 

gegevens verzameld: 

 

IP-adres 

Datum en tijd van bezoek 

Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT) 

Inhoud van het verzoek (specifieke site)     

Toegangsstatus/HTTP-statuscode 

Omvang van de overgedragen gegevens 

Website waar het verzoek vandaan komt 

Browser, taalinstellingen, browserversie en besturingssysteem 

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om de bezoeker en zijn gedrag op de site statistisch te 

analyseren. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren en worden niet aan 

derden verschaft. 

Er wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website 

gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en 

opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt de informatie van 

Google Analytics om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, om rapporten over de website 

voor De Content Agency samen te stellen en om zijn adverteerders te voorzien van informatie over 

de effectiviteit van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien 



Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google 

verwerken. De Content Agency heeft hierop geen invloed. 

 

Externe diensten en content op onze website 

Deze website kan verwijzingen (zoals links) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op 

een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat De Content Agency 

verbonden is aan deze andere websites of hun eigenaars. De Content Agency is niet 

verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregelgeving door deze derde partijen. 

 

De Content Agency heeft de volgende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens: 

er is toestemming verkregen van de betrokkene; 

verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen; 

verwerking is noodzakelijk voor een rechtmatig belang. 

Het rechtmatige belang is gebaseerd op het volgende: De verwerking is noodzakelijk in het kader van 

het uitvoeren van de normale bedrijfsvoering en het onderhouden van de relatie met u. 

 

Plaatsen van cookies 

De Content Agency maakt op deze website gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat via uw browser wordt opgeslagen op uw computer op het moment dat u de 

website bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te 

onderscheiden. De opgeslagen informatie verstuurt uw browser opnieuw naar ons bij uw volgende 

bezoek aan de website. 


