
PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING 
ITHO DAALDEROP BELGIUM BVBA 

Via https://www.pureblue-air.com (verder: de website) worden persoonsgegevens verzameld en worden 
er cookies geplaatst. Privacy is voor Itho Daalderop Belgium BVBA (verder: Itho Daalderop) van groot 
belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat 
wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Itho Daalderop allemaal 
doen met informatie die we over u verkrijgen. 

Gebruik van persoonsgegevens

Via https://www.pureblue-air.com (verder: de website) worden persoonsgegevens verzameld en worden 
er cookies geplaatst. Privacy is voor Itho Daalderop Belgium BVBA (verder: Itho Daalderop) van groot 
belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat 
wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Itho Daalderop allemaal 
doen met informatie die we over u verkrijgen. 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Adresgegevens 

• Bedrijfsgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• IP-adres

• Locatiegegevens

• Internetbrowser en apparaattype 

• Inhoud van uw bericht

Dit zijn de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

• Verzenden van informatie over onze producten en diensten

• Bellen of mailen om onze dienstverlening uit te voeren 

• Voor commerciële doeleinden

• Producten bezorgen

• Uitnodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek

Itho Daalderop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Itho Daalderop analyseert uw gedrag op de website om uw beleving op de website te verbeteren.

Itho Daalderop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om 
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de persoonsgegevens waarvoor 
wettelijke bewaartermijn gelden houdt Itho Daalderop zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw 
persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 5 jaar. 

Aankopen webshop

U kunt onze producten aankopen via onze webshop. Wanneer u dit doet, ontvangen wij uw contact- en 
aankoopgegevens zodat we een servicebezoek kunnen doen wanneer u dit aanvraagt. Wij kunnen deze 
servicebezoeken zelf doen, maar kunnen ook een gespecialiseerde externe partij inhuren om ze voor ons 
te doen. Als wij een gespecialiseerde externe partij inhuren om het servicebezoek voor ons te doen, zorgen 
wij ervoor dat we goede afspraken hebben gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw gegevens door 
deze partij.  



Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de 
uitvoering van een overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

• Externe ICT-dienstverleners 

• Marketing dienstverlener 

• Werving- en selectiebureaus 

• De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder. 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn: 

Cookies

Op de website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van 
een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of 
smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Wij, Itho Daalderop, en onze 
dienstverleners kunnen op deze website de volgende categorieën cookies gebruiken:

Wij bewaren uw contactgegevens  ten behoeve van het servicebezoek of de levering van een product 
gedurende 7 jaar na de webshopaankoop of na het laatste servicebezoek. De locatie- (postcode en 
huisnummer) en productgegevens bewaren wij gedurende de maximale technische levensduur van 
het product (20 jaar). Indien er een overeenkomst is afgesloten, bewaren wij zowel uw contact- als de 
locatiegegevens gedurende de duur van de overeenkomst. In het geval de duur van de overeenkomst 
korter is dan de technische levensduur, zullen wij de locatiegegevens maximaal 20 jaar bewaren.

Type cookie Wat doet het?

Basiscookies
Deze cookies zijn nodig voor de werking van de Website. We kunnen basiscookies gebruiken 
om u als gebruiker te authenticeren, voor de transmissie van communicatie of om u 
bepaalde functies van de Website aan te bieden.

Functionele 
cookies

Met behulp van deze cookies kan de website uw keuzes onthouden (bijvoorbeeld uw 
gebruikersnaam, taal en de regio waarin u zich bevindt) en verbeterde, gepersonaliseerde 
functies aanbieden om uw webervaring te verbeteren.

Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over het aantal bezoekers en hoe ze op onze Website 
navigeren tijdens het gebruik. Dit type cookies wordt enkel gebruikt om de werking van onze 
website te verbeteren.

Reclamecookies

Deze cookies dienen om u reclame te tonen die beter is afgestemd op u en uw interesses. 
Ze registreren uw bezoek aan de website, de pagina’s die u bezoekt en de links die u volgt. 
Ze dienen ook om het aantal keer dat u een bepaalde reclame ziet te beperken en om te 
helpen de doeltreffendheid van de reclamecampagne te meten. Ze worden gewoonlijk 
geplaatst door reclamenetwerken, met onze toelating.



Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven 
dat als u op ‘akkoord’ klikt, u de cookies accepteert. Op het moment dat u op akkoord klikt, geeft u 
ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop- up en deze 
cookieverklaring. 

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee 
instemt. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Raadpleeg voor meer informatie 
hierover de handleiding van uw webbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze 
website dan niet meer optimaal werkt. 

Deze tabel geeft een overzicht van de interne en externe cookies die we gebruiken op onze Website. 
Aangezien de namen, het aantal en de doeleinden van deze cookies kunnen wijzigen, wordt deze tabel 
mogelijk geregeld bijgewerkt op basis van die wijzigingen.

Naam cookie Verloopt na Doel

ForceFlashSite Sessie

Zal de server dwingen de niet-
mobiele versie te tonen van een 
mobiele website (oude mobiele 
onder m.domain.com) en 
voorkomen dat er geredirect wordt 
naar de mobiele website

hs Sessie Veiligheid

smSession 2 dagen tot 2 weken Identificeert ingelogde 
websitegebruikers

XSRF-TOKEN Sessie Veiligheid

svSession 2 jaar
Identificeert unieke bezoekers en 
trackt de sessies van de bezoeker 
op de website

SSR-coaching Sessie Geeft aan hoe een website werd 
weergegeven

TS* Sessie Veiligheid

TS01******* Sessie Veiligheid

TSxxxxxxxx (waar x wordt 
vervangen door een willekeurige 
reeks van cijfers en letters)

Sessie Veiligheid

TSxxxxxxxx_d (waar x wordt 
vervangen door een willekeurige 
reeks van cijfers en letters)

Sessie Veiligheid



Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode 
automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen 
de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie 
hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen. 

Derde partijen

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door bovenstaande partijen en/of derden. Lees de 
privacyverklaring van deze partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om na te gaan wat zij met uw 
persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

Beveiliging

Itho Daalderop neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere 
ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan en eist dat ook van partijen die in 
opdracht van Itho Daalderop persoonsgegevens verwerken. Deze maatregelen zijn conform de geldende 
beveiligingsnormen.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons 
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

• Het laten corrigeren van fouten

• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

• Intrekken van toestemming

• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

• Overdraagbaarheid van gegevens

U heeft de volgende rechten: 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  
info@itho-daalderop.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren 
of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Klacht indienen

Het indienen van een klacht is altijd mogelijk bij de nationale toezichthouder, de GBA 
(gegevensbeschermingsautoriteit). Dat kan via de volgende link:

 https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen 



Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links 
met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of 
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites 
te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

We kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in deze cookieverklaring. De laatste wijziging vond 
plaats op 22 juni 2020.

Contactgegevens 

Itho Daalderop Belgium BVBA Brusselsesteenweg 498 

1731 Zellik 

BTW: 0834.385.090 

E-mail: gegevensverwerking@ithodaalderop.nl Telefoonnummer: +31 10 427 85 13 


