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Privacybeleid codevaardig.nl 

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website 
gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring 
verbeteren.  

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Digilijn VOF, de eigenaar van 
codevaardig.nl. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door 
middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze 
derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden 
u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te 
maken. 

Digilijn respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Gebruik van verzamelde persoonsgegevens 
Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die 
onze website bezoeken. 
 
Afgenomen diensten 
Door het kopen van onze producten of diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat 
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens 
die rechtstreeks door u worden opgegeven. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt 
gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook 
hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer 
gebruiken. 
 
Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen: 

- Uw NAW gegevens (NAW = Naam Adres Woonplaats) 
- Contact gegevens, uw email adres en telefoonnummer 
- Indien van toepassing, uw bedrijfsnaam 

 
Contactformulier 
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de 
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud 
van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
Wij verzamelen uw: 

- E-mailadres 
- Uw naam is optioneel. Deze gebruiken wij dan om u correct te kunnen aanspreken bij 

de beantwoording van uw bericht. 
 
Verkoop en promotie 
Wij kunnen per email contact met u opnemen voor commerciële doeleinden. Bij iedere 
communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. 
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Verstrekking aan derden 
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke 
voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een 
rechterlijke uitspraak.  
 
Op onze site zijn mogelijk social media buttons opgenomen. De beheerders van deze 
diensten verzamelen hiermee informatie over de websites die u bezoekt als u op hun dienst 
ingelogd bent. Hier bent u mee akkoord gegaan door gebruik te maken van deze diensten. 
 
Beveiliging 
Wij nemen alle redelijkerwijs binnen onze mogelijkheden liggende beveiligingsmaatregelen 
om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.  
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het 
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze 
wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Inzien en verwijderen 
Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van al uw 
persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via 
het contactformulier. 
 
 
Cookies op codevaardig.nl 

Privacy wetgeving – de ”cookiewet” 
  
Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op 
hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit 
programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, 
de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend 
kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden 
tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde 
‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. 
Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. 
  
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw 
computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google 
Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder 
toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en 
wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen 
wij op deze pagina. 
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Privacy instellingen van Google Analytics 
  
Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics 
onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy 
maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen 
dat het cookie op uw computer ‘codevaardig.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de 
gegevens officieel eigendom zijn van Digilijn VOF (de eigenaar van codevaardig.nl) en niet 
van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële 
doeleinden. 
  
Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het 
gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste 
manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden.  
 

1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen Digilijn (de eigenaar van codevaardig.nl) en 
Google over de Analytics gegevens.  
 

2) IP-adressen worden anoniem zijn gemaakt zodat gegevens nooit naar u of uw IP 
adres te herleiden zijn.  
 

3) Het Analytics account van codevaardig.nl is zo ingesteld dat de informatie niet met 
anderen gedeeld mag worden.  
 

4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de 
mogelijkheid voor een ‘opt-out’. 

  
Digilijn voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 
maanden geldig. Op codevaardig.nl worden naast het Analytics cookie geen andere cookies 
gebruikt. 
  
Opt-out voor Google Analytics 
  
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out 
plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met 
deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google 
Analytics gebruiken. 
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Google privacy statement 
  
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” 
(tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen 
analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie 
over uw gebruik van de website (In het geval van codevaardig.nl zonder uw IP-adres) wordt 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google 
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de 
website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Digilijn VOF) en andere 
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag 
deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal 
Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het 
gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te 
kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze 
website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor 
het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals 
hiervoor omschreven. 
 

 

Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 
 
Digilijn 
Vrijdal 37 
9723 CZ Groningen 
06-46088486 
info@codevaardig.nl 
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