Gegevensverwerking
Als u de website van L1NDA bezoekt, wordt een aantal van uw persoonsgegevens verwerkt.
L1NDA registreert het IP-adres, installeert cookies in uw browser en registreert klikgedrag en
navigatie van bezoekers van de website van L1NDA. Als u gebruik maakt van de diensten
van L1NDA, worden uw naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en eventuele interesses
opgeslagen.
Cookiebeleid
L1NDA gaat zorgvuldig om met gegevens die geregistreerd zijn vanaf de website. Wij
verkopen of verspreiden geen e-mailadressen en slaan deze enkel op wanneer bezoekers
informatie zelf invullen via contactformulieren. Wanneer er naar aanleiding van het invullen
van een formulier een commerciële boodschap wordt verzonden naar bezoekers, biedt
L1NDA ten alle tijden een opt-out mogelijkheid.
Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je
browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op de website van de Consumentenbond. Als
je ervoor kiest om geen cookies van L1NDA te accepteren, kan de dienst minder goed
werken, of kunnen sommige functionaliteiten van de site niet beschikbaar zijn.
Functionele cookies:

Dit zijn cookies die nodig zijn om de site en de
daarbijbehorende dienst te kunnen bieden. L1NDA maakt
gebruik van cookies die de taalvoorkeuren vastleggen en
instellingen en voorkeuren onthouden, zoals de domeinnaam
van gebruikers onthoudt zodat zij kunnen inloggen. Ook maakt
L1NDA gebruik van de cookie van Adobe TypeKit om de lay
out van de website correct weer te geven.

Analytische cookies:

Via Google Analytics worden door L1NDA geanonimiseerde
gegevens over het gebruik van de website verzameld. Met
pseudonimiseren worden persoonsgegevens getransformeerd
in een dataset die niet meer direct herleidbaar is tot een
persoon. Om dit te doen worden de direct identificeerbare
elementen van een persoonsgegeven weggehaald, zoals de
naam, of de dataset wordt omgecodeerd tot een nummer.
Zo kunnen wij zien waar bezoekers vandaan komen en hoe zij
de website gebruiken. Deze informatie wordt door L1NDA
gebruikt om de werking van de website te optimaliseren.
Informatie verzameld in Google Analytics wordt voor maximaal
26 maanden opgeslagen. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken. L1NDA heeft hier geen invloed op. Google

mag data die verwerkt is over L1NDA klanten niet gebruiken
voor andere Google-diensten.
L1NDA maakt gebruik van Google Tag Manager om tags te
plaatsen op de site en deze vervolgens aan te passen en te
beheren. In Google Tag Manager worden alle losse tags
verzameld. Google Tag Manager helpt om de analyse in
Google Analytics mogelijk te maken.
Lees hier meer over het privacybeleid van Google, het privacybeleid van Google Analytics
en het privacybeleid van Google Tag Manager.
Tracking cookies
Klant interactie:

Om interactie met bezoekers van de website mogelijk te
maken, maakt L1NDA gebruik van de cookies van Hubspot.
Deze cookies registreren: pagina bezoeken en ingevulde
formulieren. L1NDA maakt van deze informatie slechts gebruik
om de het gebruik van website te optimaliseren en om
gebruikers zo goed mogelijk te helpen.

Sociale knoppen:

L1NDA maakt gebruik van AddThis zodat bepaalde content
gedeeld kan worden via sociale media. De cookie van AddThis
maakt het mogelijk voor bezoekers om direct via hun eigen
sociale kanaal content te delen. Lees hier meer over de
privacy policy van AddThis.

Andere tracking cookies:

L1NDA maakt gebruik van cookies waarvan de gegevens
opgeslagen worden bij derden, of op een ander domein dan
L1NDA.nl (third party cookies). Wij maken gebruik van cookies
van LinkedIn en van Facebook. L1NDA gebruikt deze cookies
enkel om data van conversies te registreren.

Cookiebeleid

