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COOKIE POLICY 
OCTC B.V (CEEPO Benelux) 

 
IDENTITEIT  
OCTC B.V (CEEPO Benelux) 
Holendrecterweg 21B, 1191 KT Ouderkerk aan de Amstel 
 
Telefon: 0031 6 55106767 
E-mailadres: info@ceepo.nl  
KvK-nummer: 63781530 
Btw-identifcatienummer: NL8553.98.917.B01   
 
1. FUNCTIONELE COOKIES 
Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw 
gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo worden er bijvoorbeeld cookies gebruikt om de juiste 
lettertypes en taal voor u in te stellen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver 
zodat u de website kunt bekijken en uw winkelmandje gevuld blijft en om het door u laatst ingevoerde 
adres te onthouden.Dit zijn allemaal functionaliteiten die zonder deze cookies niet zouden werken. 
 
 
 
2. COOKIES AFMOSTIG VAN DERDE PARTIJEN 
Naast de functionele cookies zijn er ook cookies die niet door ons zelf geplaatst of uitgelezen worden, 
maar door derde partijen die door CEEPO Benelux zijn ingeschakeld en mogelijk functionaliteiten op de 
websites aanbiedt. Wij zullen per partij aangeven voor welke doeleinden deze cookies gebruikt worden. 
 
 
3. GOOGLE: ANALYTICS, DYNAMIC REMARKETING, ADWORDS, YOUTUBE EN DOUBLECLICK 
Via onze website worden er cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
Google Analytics, Google AdWords, Doubleclick en de Google Dynamic Remarketing diensten. Wij 
gebruiken deze diensten om rapportages te krijgen over onder andere hoe bezoekers onze website 
gebruiken, het gebruik van advertenties, het gebruik van de zoekmachine van Google en welke 
producten bezoekers bekijken op onze website. Google kan deze informatie aan derden verstrekken 
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google 
verwerken. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij 
met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 
De informatie wordt overgebracht naar, en opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google stelt 
zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe 
Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een 
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 
 
 
4. SOCIAL MEDIA BUTTONS 
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen 
(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+. Deze buttons werken door middel 
van stukjes code die van Facebook, Twitter en Google zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code 
worden cookies geplaatst. Leest u de privacyverklaring van deze Facebook, Twitter, en Google (welke 
regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze 
cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De 
informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, en Google + opgeslagen op servers in de 
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Verenigde Staten. Deze vier diensten stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn 
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat 
er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 
 
 
 
5. WEBANALYSE  
Wij gebruiken deze cookies om rapportages te ontvangen over hoe onze website gebruikt wordt, waar er 
op onze website geklikt wordt en hoe dit beter kan. Deze cookies worden gebruikt om een beter inzicht 
in het gebruik van onze website te krijgen en zo de website te kunnen optimaliseren en aan te passen 
aan de voorkeuren van onze bezoekers. 
 
 
  
 
 
 


