Cookieverklaring JNH Logistics
Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en
advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons
websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site
met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen
deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die
ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met
onze cookies als u onze website blijft gebruiken.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om
gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk
zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw
toestemming nodig.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie
te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IPadres wordt 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 Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is
van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.”

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment
wijzigen of intrekken.
In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons
kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: jnhlogistics.nl
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Cookie Statement nog vragen of opmerkingen heeft
neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
JNH Logistics
Voorwetering 5
2969BJ Oud-Alblas
info@jnhlogistics.nl
0184-775183
Datum, versie en wijzigingen
Dit Cookie Statement kan door JNH Logistics op enig moment worden gewijzigd. Op
onze websites kunt u steeds de meest actuele versie van ons Cookie Statement
vinden.
Dit Cookie Statement is voor het laatst gewijzigd op 01 Januari 2020.

