(Cookie-verklaring 2019-0225def)
COOKIE-BANNER
“Na jouw toestemming gebruiken wij cookies om onze communicatie persoonlijker te maken (lees hier
meer over onze cookie-verklaring).”
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR JE GEGEVENS?
Dit is de cookie-verklaring van Intergamma B.V. en haar dochtervennootschappen, gevestigd aan de
Storkstraat 2, 3833 LB te Leusden, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
31027058 (hierna: “Intergamma” of “wij”). GAMMA/KARWEI zijn formules van Intergamma, waarbij
Intergamma verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
GEBRUIK VAN COOKIES
Wanneer je gebruik maakt van de diensten en/of website van Intergamma en/of een van haar
formules dan plaatst GAMMA/KARWEI cookies. Op deze pagina kun je meer lezen over wat cookies
zijn, welke cookies GAMMA/KARWEI specifiek plaatst en welke keuze je hebt.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn tekstbestandjes die op je computer worden opgeslagen wanneer je deze website bezoekt.
Onze website hanteert handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site
zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken
zijn cookies, plug-ins, web beacons en scripts (hierna samen te noemen “Cookies”). Cookies kunnen
worden gebruikt door GAMMA/KARWEI of door derde partijen die communiceren via deze website.

Welke Cookies plaatsen wij?
Wij vinden het van groot belang dat je weet welke Cookies wij op onze website inzetten en voor welke
doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én je privacy én de gebruiksvriendelijkheid
van deze website zoveel mogelijk waarborgen. In onze privacy-verklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel we deze gegevens verzamelen. Hieronder lees je
meer over de Cookies die gebruikt worden via deze website en voor welke doeleinden.

Cookie-pakket keuze?
Als wij geen bestaande Cookies op jouw device herkennen, wordt er een cookie-banner getoond
waarin wij je uitleggen waarvoor wij Cookies gebruiken. Op het moment dat je een keuze maakt
binnen deze cookie-banner, geef je ons toestemming om bepaalde Cookies te gebruiken zoals
omschreven in deze cookie-verklaring.
Deze keuze is of een standaard cookie-pakket waarmee we de website verbeteren, het winkelmandje
van je laatste bezoek bijhouden, je login-gegevens bijhouden zodat je makkelijker kunt inloggen. Ook
plaatsen wij privacy-vriendelijk ingestelde Google Analytics cookies waarbij wij de laatste octet van het
IP-maskeren en wij geen gegevens delen met Google of andere google-diensten afnemen.
Of een persoonlijk cookie-pakket waarmee wij en derden, naast het standaard cookie-pakket ook
advertenties laten zien die alleen voor jou interessant zijn en gebruiken we Cookies om beter jouw
interesses bij te kunnen houden.
Cookies verwijderen of uitschakelen?
Het staat je vrij om Cookies uit te schakelen via je browser (zie de link hieronder). Houd er wel
rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal functioneert. De wijze
waarop je deze Cookies uitschakelt is per browser verschillend en vindt je hier:
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Chrome
Firefox
Safari (macOS)
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)

Deze cookie-verklaring is van toepassing op de website van GAMMA (www.GAMMA.nl,
www.GAMMA.be) en KARWEI (www.KARWEI.nl) alsook alle overige digitale kanalen waar Intergamma
gebruik van maakt. Deze cookie-verklaring is voor het laatst aangepast op 25 februari 2019.

Vragen
Heb je nog vragen of wil je een klacht uiten neem dan contact met ons op:
Intergamma B.V.
Postbus 100
3830 AC Leusden
T +31 (0)33 43 48 111
F +31 (0)33 43 48 100
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