
 

 

Cookie policy Lineas Group 
 
Persoonlijke informatie en ander informatie die we verzamelen 
Via de interactie en gebruik van onze website, kan Lineas Group persoonlijke 
gegeven verzamelen, dit is informatie dat een individu kan identificeren of heeft 
betrekking tot een natuurlijk persoon. Persoonlijke informatie kan bevatten maar zijn 
beperkt tot: 

 Uw naam en fysiek adres, email adres, en telefoonnummers 

 Gedrag en demografische attributen, wanneer gekoppeld aan persoonlijke 
identificaties. 

 Voorgaande transactie gedrag op de website 

 Informatie verkregen van derde partijen over uw interesses 

 Informatie over uw bedrijf zoals de naam, de grootte en de locatie van uw 
bedrijf en uw functie binnen dit berdrijf 

 
Lineas Group kan ook andere informatie verzamelen via uw interacties met en het 
gebruik en niet Lineas Group websites, welke uw identiteit niet prijsgeven of niet 
direct betrokken zijn tot een individu. Ander informatie kan bevatten maat is beperkt 
tot: 

 Unieke ID’s zoals een cookie geplaats op uw computer, telefoon of toestel ID’s 

 Internetprotocol adres (IP-adres) en informatie afgeleid uit jou IP-adres zoals 
uw geografische locatie 

 Informatie over uw toestel zoals de informatie in de http-headers of andere 
internetprotocol signalen, browser of toestel type en versie, 
besturingssysteem, user-agent strings en informatie over of van de 
aanwezigheid of gebruik ban applicaties op je mobiele telefoon, scherm 
resolutie, en je voorkeurstaal.  

 Gedragsdata over het gebruik van onze website, zoals klikgedrag, bezochte 
webpagina’s, datum en tijd van de activiteiten.  

 De zoekopdracht die je gebruikte om de webpagina te vinden en door de 
website te navigeren.  

 
In sommige instanties, kunnen we andere informatie combineren met persoonlijke 
informatie, zoals het combineren van precieze geografische locatie met uw naam. 
Indien we ander informatie met persoonlijke informatie combineren, dan zullen we de 
gecombineerde informatie behandelen als persoonlijk informatie.  
 
Hoe verzamelen we Informatie? 
Lineas Group en onze derden serviceproviders kunnen zowel persoonlijke informatie 
en andere informatie verzamelen via een reeks van bronnen. Deze bronnen vallen 
onder drie categorieën. 
 

1. Directe interacties: Door het gebruik van of de interactie met ons via de 
website en andere activiteiten zoals het invullen en bevestigen van 
formulieren en andere widgets.  

2. Publiek toegankelijke data/ data van derde partijen: Data van 
geautomatiseerde interacties met andere websites die niet worden beheerd 
door Lineas Group, of data dat u publiek hebt gemaakt, zoals social media 
posts, of data die geleverd wordt door bronnen van derden, zoals marketing 
opt-in lijsten.  



 

 

3. Automatische interacties: Data die kan verzameld worden met het gebruik 
ban technologieën zoals elektronische communicatieprotocollen, cookies, 
embedded URLs of pixels; of widgets, knoppen en tools.  

 
Ook al zullen de geautomatiseerde interacties van Lineas Group veranderen 
gedurende de tijd als technologieën evolueren, zullen de volgende beschrijvingen 
u extra informatie verschaffen over de huidige aanpak van de verzameling van 
informatie van automatische interacties.  
 
Elektronische communicatieprotocollen: Zoals bij elke website of applicatie 
die je bezoekt, Kan Lineas Group automatisch informatie ontvangen die deel 
uitmaakt van de communicatieverbinding zelf, deze bevatten meestal dingen 
zoals de netwerk routing informatie (waar je vandaan komt); systeem informatie 
(browser type, en systeem type), uw IP-adres (deze zou je geografische locatie 
kunnen identificeren of uw bedrijf), en datum en tijd. 
 
Lineas Group mag ook informatie automatisch informatie verzamelen en opslaan 
over uw interactie met de onze website, zoals klikgedrag informatie (wanneer een 
Lineas Group pagina is bezocht en hoeveel tijd u spendeerde op de pagina), hoe 
vaak u de website raadpleegt, prestatie gegevens, algemene ge-locatie data.  
 
Cookie: Lineas Group zal aan uw browser vragen of er al eerder cookies zijn 
geplaats door onze website. Een Cookie is een klein stukje code dat informatie 
bevat, verzonden door een webserver om op te slaan op een webbrowser. Zodat 
het later opnieuw kan worden ingelezen via deze browser. Cookies kunnen 
informatie verzamelen, inclusief een unieke code toekennen, 
gebruikersvoorkeuren, profiel informatie en algemene gebruikers informatie en 
statistische informatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden voor het verzamelen 
van individuele gebruiksdata, voor het aanbieden van een gepersonaliseerde 
inhoud, of voor het meten en bepalen van de efficiëntie van advertenties. Terwijl 
de meeste zijn ingesteld op vervallen binnen 1-24 maanden na uw laatste bezoek 
aan de website die de cookie plaatste, kunnen anderen niet vervallen vanwege 
hun aard, zoals cookies die opt-out voorkeuren onthouden. 
 
Uw browser kan u informatie en controle geven over cookies, U kan uw browser 
instellen zodat deze een notificatie geeft wanneer er een cookie wordt gebruikt, 
en de cookie kan accepteren of weigeren. Ja ken de browser ook zo instellen dat 
deze alle cookies weigert of enkel diegene die van de webserver afkomstig zijn 
accepteert. Gebruikers kunnen het algemene gebruik van cookies weigeren 
zonder dat dit een effect heeft op het gebruik van de website, enkel indien 
cookies noodzakelijk zijn voor het voltooien van een transactie. Cookies zijn 
echter wel belangrijk voor het correct functioneren van de website, en het 
uitschakelen ervan kan de ervaringen en de interferenties met de websitefuncties 
en aanpassingen verminderen.  
 
Lineas Group heeft een of meer organisaties van derden betrokken bij het 
opsporen en analyseren van zowel individueel gebruik als statistische informatie 
van interacties met elektronische kanalen. De derden organisaties kunnen 
cookies plaatsten ten behoeve van Lineas Group. Lineas Group maakt ook 
gebruik van reclame en afstemming van de dienstverlening te bieden in 



 

 

overeenstemming met dit beleid, en om prestaties van Lineas Group reclame op 
de website en Lineas Group mails te volgen.  
 
Aanpassen van cookie voorkeuren 
U kan ten aller tijden de cookie voorkeuren bekijken of aanpassen. Indien u 
eender welk probleem hebt met het gebruik van dit cookie voorkeur mechanisme, 
vul dan alstublieft ons aanvraagformulier in. 
 
Flash cookies: We kunnen Flash-cookies, ook wel bekend als “local shared 
objects” op onze website gebruiken. Flash-cookies worden gebruikt om de 
instelling van een site niet te vergeten, onder anderen om de look en feel van de 
site te personaliseren. Net als standaard cookies zijn dit kleine stukjes code dat 
op je computer worden opgeslagen. Een methode om te voorkomen dat flash 
cookies worden geplaats, kan u de voorkeuren aanpassen op de Macromedia 
Website Privacy Settings Panel op macromedia.com 
 
Embedded URL’s: Deze staan toe om gebruik te maken van de website, zonder 
het gebruik van cookies. Embedded URL’s staan toe om gelimiteerde informatie 
te verzamelen die het mogelijk maakt om u te volgen wanneer u door de 
verschillende webpagina’s navigeert, deze kunnen niet geassocieerd worden met 
persoonlijke gegevens. Op deze moment wordt er geen gebruik gemaakt van 
Embedded URL’s op de Lineas Group website.  
 
Embedded Pixels en gelijke technologieën: Op de website, mag Lineas Group 
en hun serviceproviders gebruik maken van embedded pixel technologieën met 
als doel om unieke bezoekers te identificeren en voor advertentie doeleinde. 
Daarnaast mogen embedded pixel en andere technologieën ook gebruikt worden 
op e-mails en advertenties om informatie te verschaffen over wanneer een e-mail 
of ad is geopend om marketingcampagnes op te volgen. Informatie die verzameld 
is door het gebruik van deze technologieën kunnen gelinkt worden aan het 
betrokken e-mailadres.  
 
 
 
Widgets, Knoppen en tools: Onze webpagina’s kunnen widgets bevatten, dit 
zijn interactieve mini-programma’s die werken op onze website met als doel 
services aan te bieden van een ander bedrijf, samen met knoppen of ander tools 
die gelinkt zijn naar services van andere bedrijven. De widget of tool mag 
automatisch persoonlijke data, zoals uw e-mailadres, of ander informatie (zoals 
uw browser informatie, of IP-adres) verzenden naar een derde partij. Cookies 
kunnen ook geplaats of gebruikt worden door deze widgets, knoppen of tools om 
ervoor te zorgen dat zij correct functioneren of voor ander doelen, welke het 
plaatsten van advertenties bevatten. De informatie die verzameld wordt door een 
widged, knop of tool, cookie opties en voorkeuren inbegrepen, is onderworpen 
aan de privacy policy van de organisatie die deze heeft gecreëerd.  
 

 
 

Fysieke locatie: Wij kunnen de fysieke locatie van uw apparaat verzamelen en 
delen voor doelen beschreven in deze policy. Zoals u een gepersonaliseerde 



 

 

locatie-gebaseerde service leveren of inhoud. In bepaalde omstandigheden, kan 
u aanvaarden of weigeren of de locatie van uw toestel voor dit doel wordt 
gebruikt, maar indien u dit soort gebruik weigert, zouden wij uw persoonlijke 
service of inhoud niet kunnen leveren. 


