
 
 
Cookieverklaring van OnlyProgress B.V.  
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met 
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser die jij gebruik wordt 
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze 
servers teruggestuurd worden waardoor je bijvoorbeeld niet alles opnieuw hoeft in te vullen. 

Google Analytics 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. Wij gebruiken 
deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website(s) gebruiken. Google kan deze 
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover 
derden de informatie namens Google verwerken. Uiteraard hebben wij Google niet toegestaan de 
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die 
Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Zo wordt je IP-adres nadrukkelijk niet 
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in 
de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles, conform het 
Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van 
een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Daisycon 
Websites van OnlyProgress B.V. maken gebruik van de dienst performance based marketing 
van Daisycon. Performance based marketing is een eerlijke vorm van adverteren omdat de 
adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare 
resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de 
publisher/website die de bezoeker heeft doorgestuurd en de transactie die hierdoor is 
gegenereerd. 

Om van deze dienst gebruik te maken geven we anonieme transactiedata door aan 
Daisycon. Deze data betreft; product omschrijvingen, omzet waarde, en demografische en 
geografische kenmerken. Deze zijn niet naar een persoon te herleiden en wordt enkel voor 
statistische doeleinden gebruikt en met Daisycon gedeeld. Naast de anonieme transactiedata 
geven we de volgende gegevens door die onder de AVG / GDPR vallen; 1) gepseudonimiseerde 
transactie ID’s. Deze transactie ID’s wordt niet gedeeld met derden en enkel door ons gebruik 
voor validatie-doeleinden. 2) Door het technisch proces wordt ook uw IP-adres aan Daisycon 
doorgegeven. Dit adres wordt alleen geanonimiseerd in het Daisycon systeem opgeslagen. 

Voor de bovenstaande dienst slaat onze partner Daisycon gegevens op en worden zogeheten 
affiliate cookies en matching-processen gebruikt. Het gebruik van affiliate cookies, matching-data 
en de opslag van gegevens vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze 
website. Zie het privacystatement van Daisycon hierover. 

Via de dienstverlening van Daisycon worden GEEN consumenten profielen (behavioural user 
profiles) aangelegd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen we 
ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over 
het gebruik te informeren. Voor de opslag en het verwerken van deze transactiedata is een 
verwerkersovereenkomst met Daisycon gesloten. 

 
Sociale deelknoppen 
Op onze website(s) zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of 
delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken 
door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig 
zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. 

https://www.daisycon.com/nl/
https://www.daisycon.com/nl/privacy/


Lees je in de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google (welke regelmatig 
kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (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, Google + en LinkedIn opgeslagen 
op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + 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. 
 
Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens 
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Mail 
hiervoor naar: info@onlyprogress.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om 
je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan 
een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden 
in de instellingen van je browser. 
 
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in 
de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

 

http://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy
http://nl.linkedin.com/static?key=privacy_policy
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

