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Cookiebeleid
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gullimex gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

Google Analytics (tracking cookies) 
Onze websites maken gebruik van Google Analytics. Zo houden wij bij op welke manier u onze website 
bezoekt, hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Wij 
hebben met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten. Google Analytics is privacyvriendelijk 
ingesteld. De gegevens worden 26 maanden bewaard, voordat deze automatisch worden verwijderd 
van de servers van Analytics. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten 
van Google zelf) is uitgeschakeld en IP-adressen zijn zoveel mogelijk geanonimiseerd. 

Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies) 
Gullimex gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook 
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze 
website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Afmelden 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser 
verwijderen. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd en beschreven: 
•  Internet Explorer 
•  Edge 
•  Firefox 
•  Chrome 
•  Safari (iOS) 
•  Safari (macOS)

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL

