Privacy Statement en Cookiebeleid
De website Xlens.com is eigendom van Xlens BV gevestigd in Waalre.
Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Xlens BV bij de verwerking van gegevens van deze
website nastreeft, over de wijze waarop u uw rechten over uw persoonsgegevens kunt uitoefenen en over het gebruik
van cookies.
Gebruik van deze website
Tijdens uw bezoek aan deze website kan Xlens BV uw persoonsgegevens verzamelen, zowel direct als indirect. Wij
gebruiken deze persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die in dit Privacy Statement omschreven zijn en wij
beschermen de verzamelde persoonsgegevens.
Doeleinden van gegevensverwerking
Xlens BV verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van deze website voor haar bedrijfsvoering en diensten
onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te
ontwikkelen.
De informatie, die u verstrekt, gebruiken we om zo nodig contact met u op te nemen. Bijvoorbeeld om u actief te
informeren over diensten en producten van Xlens BV of u uit te nodigen voor bijeenkomsten zoals Masterclasses,
tenzij u aangegeven hebt geen informatie van diensten te willen ontvangen.
Gevoelige informatie
Xlens BV wil via deze website geen gevoelige persoonsgegevens verzamelen. Hiermee bedoelen we gegevens zoals
informatie over politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. Wij wijzen u erop dat u
door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan Xlens BV instemt met het hierboven
beschreven gebruik van deze gegevens.
Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door links met deze website zijn verbonden.
Uitoefening van rechten
Indien u geen informatie van Xlens BV wilt ontvangen, kunt u dat doorgeven op het volgende adres:
XLENS BV
VAN DIJKLAAN 2A
5581 WG WAALRE
E-mail: info@Xlens.com
Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, moet u zich
hiervoor apart afmelden. Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van
gegevensverwerking of deze website, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of per post.
Wijzigingen Privacy Statement
Xlens BV behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Wij adviseren u om dit Privacy Statement
regelmatig te bekijken, zodat u weet wat de wijzigingen zijn.
Cookiebeleid
De relatie met u als bezoeker staat op de website van Xlens BVvoorop. Om u zo goed mogelijk te helpen, gebruikt
deze website cookies. Met cookies verzamelen en analyseren wij informatie over het gebruik van deze website. Zoals
bijvoorbeeld het aantal hits, de bezochte pagina’s en de duur van het bezoek. Ook geven cookies u als klant meer
gebruiksgemak.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze
website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met
hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.
Cookies voor meer gebruiksgemak
Naast de noodzakelijke functionele cookies gebruiken wij analytische en tracking cookies om de website persoonlijker
en gebruiksvriendelijker te maken.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om de website, de naam zegt het al, goed te laten functioneren. Sommige
functionaliteiten op een website kunnen namelijk niet functioneren zonder bepaalde cookies. Maar denk bijvoorbeeld
ook aan het opslaan van gebruikersvoorkeuren, het automatisch ingelogd blijven of het correct tonen van lettertypes.
Functionele cookies dragen direct bij aan de gebruikerservaring van deze website.
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Analytische cookies
Analytische cookies maken het mogelijk om het gebruik en prestaties van een website te meten en te analyseren. De
website van Xlens BVmaakt gebruik van Google Analytics in combinatie met SharpSpring om inzichten te verkrijgen
uit bezoekers data. De analytische cookie wordt geplaatst bij een bezoek aan de website.
De privacy van de bezoeker blijft bij deze cookie gewaarborgd, doordat de data geanonimiseerd wordt. De
uitgevoerde acties zijn dus niet te herleiden naar een bepaald persoon.
Tracking cookies
Tracking cookies worden gebruikt om een profielschets van de bezoeker te maken. Omdat tracking cookies meestal
worden geplaatst door andere partijen, noemt men deze ook wel third party cookies. De website van Xlens BVmaakt
gebruik van tracking Cookies. Met deze cookies analyseren wij de bezoekersdata op Xlens.com.
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