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Privacy en Cookie Policy van www.palladium-group.nl  

 

Dit domein is eigendom van KIRON S.A.R.L., de manager is Mario Luigi MARTINO. De eigenaar van deze 
website, Palladium Nederland BV maakt deel uit van de Palladium Group. Kiron heeft een licentie het 
gebruik van de domeinnaam te Palladium Nederland BV, de eigenaar van deze website. 

Palladium Nederland BV, in overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in het nationale grondgebied heeft, heeft als doel om de privacy en veiligheid van 
persoonlijke gegevens van elke gebruiker / bezoeker te garanderen, zelfs wanneer het internet wordt 
benaderd vanuit het buitenland. Deze pagina is bedoeld om het beheer van deze site, eigendom van 
Palladium Nederland BV, te beschrijven betreffende de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers / 
bezoekers die het raadplegen. 

Dit privacybeleid is in overeenstemming met de Nederlandse wet op de bescherming van gegevens, en het 
is uitsluitend van toepassing op deze website. Het omvat geen websites die gekoppeld zijn aan deze 
website. Links naar andere websites worden als daar onder beschouwd. Houd er rekening mee dat we geen 
controle hebben over of verantwoordelijkheid hebben voor andere websites;  daarom is deze data-
privacybeleid niet van toepassing op andere websites. Deze applicatie verzamelt een aantal persoonlijke 
gegevens van zijn gebruikers. 

Als u jonger bent dan 16 jaar vraag dan een wettelijke voogd om dit beleid te bezien en toestemming te 
geven. 

Gegevens Controller en de eigenaar 

Verantwoordelijke voor de verwerking en eigenaar is PALLADIUM NEDERLAND BV, Duinweg 25, 2585 JV 
DEN HAAG, Nederland; e-mail: info@palladium-group.nl  

Deze website wordt gehost door Boraso.com srl con socio unico, Viale Abruzzi, 79-20131 Milano 

Soorten verzamelde gegevens 

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze applicatie verzamelt, zelf of via derden, zijn: 
gebruiksgegevens en Cookies, e-mail, voornaam en achternaam, telefoonnummer. 

Andere persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden beschreven in andere gedeelten van deze 
privacy policy of door toelichting in de tekst over het verzamelen van gegevens. De Persoonsgegevens 
mogen vrij worden verstrekt door de gebruiker zelf, of worden automatisch verzameld bij het gebruik van 
deze applicatie. 

Elk gebruik van cookies - of andere tracking tools – die door deze applicatie of door de eigenaars van de 
diensten van derden die door deze applicatie gebruikt worden, tenzij anders vermeld, dienen om 
gebruikers te identificeren en te onthouden ten behoeve van hun voorkeuren, met als enig doel het 
verstrekken van de gevraagde dienst door de gebruiker. Verzuim om bepaalde persoonsgegevens te 
verstrekken kunnen het onmogelijk maken dat deze applicatie zijn diensten kan bieden. Gebruikers zijn 
verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens die zij van derden verkregen, gepubliceerd of gedeeld 
hebben via deze applicatie en bevestigen dat zij toestemming van die derde partij hebben om de gegevens 
van de eigenaar te verstrekken.  

 

Modus en de plaats van de verwerking van de gegevens 

http://www.palladium-group.nl/
mailto:info@palladium-group.nl
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Methoden van de verwerking 

De Data Controller verwerkt de gegevens van gebruikers op een correcte manier en neemt passende 
veiligheidsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde 
vernietiging van de gegevens te voorkomen. 

De Data verwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en / of IT-enabled gereedschap, volgende 
organisatorische procedures en hebben strikt betrekking op beschreven doeleinden. In aanvulling op de 
Data Controller kan, in sommige gevallen, de gegevens toegankelijk zijn voor bepaalde 
eindverantwoordelijken, die betrokken zijn bij de werking van de site (administratie, verkoop, marketing, 
juridische, systeembeheer) of externe partijen (zoals derden betrokken bij technische dienstverlening , het 
mail systeem , hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus), en indien nodig de Data Processors 
voor de eigenaar. De bijgewerkte lijst van deze partijen kunnen worden aangevraagd bij de Data Controller 
op elk moment. 

Plaats 

De gegevens worden verwerkt op operationele kantoren van de Data Controller en in andere plaatsen waar 
de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de verantwoordelijke. 

Retentietijd 

De gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is om de door de gebruiker gevraagde of verklaard 
door de in dit document doeleinden service te bieden, en de gebruiker kan altijd vragen aan de 
verantwoordelijke het op te schorten of de gegevens te verwijderen. 

Het gebruik van de verzamelde gegevens 

De gegevens over de gebruiker wordt verzameld, zodat de eigenaar zijn diensten kan verlenen, alsmede 
voor de volgende doeleinden: Contactformulier en Analytics. Waarvoor de persoonlijke gegevens worden 
gebruikt wordt voor elk doel uiteengezet in de specifieke delen van dit document. 

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens 

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en het gebruik van de volgende 
diensten: 

Contactformulier (deze Applicatie) 

Door het invullen van het contact formulier met hun gegevens, geeft de gebruiker toepassing om deze 
gegevens te gebruiken om te antwoorden op verzoeken om informatie, offertes of enige andere vorm van 
verzoek, zoals aangegeven door de kop van het formulier. Persoonlijke gegevens verzameld: E-mailadres, 
Voornaam, Achternaam en telefoonnummer. 

Analytics 

De informatie in dit deel stelt de eigenaar in staat data te volgen en te analyseren zoals het webverkeer en 
kan worden gebruikt voor het bijhouden van de gebruiker gedrag. 

 

 

Google Analytics (Google Inc.) 
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Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( "Google"). Google 
maakt gebruik van de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te 
onderzoeken, om de rapporten over de activiteiten voor te bereiden en te delen met andere Google-
services Data. 

Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om contextualiseren en te personaliseren van de 
advertenties van het eigen advertentienetwerk . 

Persoonlijke gegevens verzameld: Cookie en gebruikers gegevens. 

Plaats van verwerking: USA - Privacy Policy http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

Soort cookies gebruikt: "_ga", "_gat", UA-2902106-34 "en" UA-3803360-1 ". 

Om bezoekers van de website de mogelijkheid te bieden om te voorkomen dat hun gegevens worden 
gebruikt door Google Analytics, kunt u de Google Analytics opt-out browser add-on downloaden en 
installeren;  voor de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js) , beschikbaar op deze 
link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Cookie beleid 

Deze applicatie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand met een uniek 
identificatienummer dat wordt overgebracht van de website op de harde schijf van uw computer via een 
anonieme code die de computer van de gebruiker kan identificeren  maar niet de gebruiker zelf, en het kan 
passief toezien op uw activiteiten op de website. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte websites naar de apparatuur van de gebruiker 
worden verzonden; ze zijn opgeslagen op de apparatuur van de gebruiker en data worden vervolgens weer 
overgebracht naar de websites op latere bezoeken van de gebruiker op deze websites. Ze worden gebruikt 
voor verschillende doeleinden, ze hebben verschillende functies en kan zowel gebruikt worden door de 
eigenaar van de website die u nu bezoekt en door andere websites ( "derden" cookies). Hieronder 
weergegeven vindt u alle informatie over cookies die door deze website worden opgeslagen en alle 
informatie die u nodig heeft om uw cookie-voorkeuren te beheren. 

 

Technische Cookies en statistische functies 

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren 

Deze toepassing maakt gebruik van cookies om gebruikerssessies op te slaan en andere activiteiten die 
noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site uit te voeren,  bijvoorbeeld met betrekking tot de 
verdeling van het webverkeer. De cookies zijn sessies en dus tijdelijk. 

Reddings activiteiten voorkeuren, optimalisatie en statistieken 

Deze applicatie maakt gebruik van cookies om uw surfervarings voorkeuren op te slaan en het 
optimaliseren van de surfervaring voor de gebruiker. Onder deze cookies kunnen bijvoorbeeld worden 
verstaan;  de taal van de gebruiker of het beheer van statistieken door de eigenaar van de site.  Voor alle 
technische cookies is geen toestemming vereist derhalve automatisch geïnstalleerd als gevolg van toegang 
tot de site. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=https://tools.google.com/dlpage/gaoptout%3Fhl%3Den
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Andere soorten cookies of hulpprogramma's van derden die gebruik kunnen 
maken van de gegevens. 

Een aantal van de hieronder genoemde diensten hebben geen aparte toestemming nodig van gebruiker  of 
kunnen direct worden beheerd door de eigenaar - afhankelijk van hoe beschreven - zonder de hulp van 
derden. 

Als een van de hieronder vermelde instrumenten van derden en service gerichte diensten van derden 
aanwezig zijn dan mogen deze - in aanvulling op wat is opgegeven is en ook de kennis van de eigenaar -  
gebruik maken en bijhouden van activiteiten van gebruiker. Voor gedetailleerde informatie, raadpleeg dan 
het privacybeleid van de genoemde diensten. 

 

Hoe kan ik de installatie van cookies te beheren? 

In aanvulling op hetgeen is bepaald in dit document, kan de gebruiker de voorkeuren voor cookies 
rechtstreeks vanuit hun eigen browser beheren en voorkomen dat - bijvoorbeeld - derden ze  
installeren. Via de browser voorkeuren, is het ook mogelijk om cookies die in het verleden geïnstalleerd 
zijn, met inbegrip van de Cookies die mogelijkerwijs met toestemming voor de installatie van cookies door 
deze website zijn opgeslagen, te verwijderen. Het is belangrijk op te merken dat door het uitschakelen van 
alle cookies, het functioneren van deze site kan worden aangetast. Gebruikers kunnen informatie over het 
beheren van cookies vinden in hun browser op de volgende adressen: 

 GoogleChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies
  

 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-
preferences , 

 Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=en_US , 

 Microsoft Windows Verkenner: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-
vista/Block-or-allow-cookies . 

In het geval dat door derden verstrekte diensten,  hebben gebruikers het recht zich terug te trekken uit de 
tracking-activiteiten door gebruik te maken van de informatie die in het privacybeleid van de derde partij 
staat genoteerd of door te klikken op de opt-out knop- indien aanwezig - of contact op te nemen met de 
derde partij . 

Zonder af te doen het voorgaande beschreven,  informeert de eigenaar dat gebruikers kunnen profiteren 
van ‘Uw Online keuzes’ ( ‘Your Online Choices’). Met deze service kunnen gebruikers hun voorkeuren 
bijhouden voor het grootste deel van de reclame-instrumenten. De eigenaar adviseert dan ook dat 
gebruikers gebruik maken van deze middelen in aanvulling op de informatie in dit document. 

 

Aanvullende informatie over de gegevens verzameling en 
verwerking 

juridische stappen 

De gebruikers persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor juridische doeleinden door de Data 
Controller, in de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische actie die voortvloeit uit 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=https://support.google.com/chrome/answer/95647%3Fhl%3Den%26p%3Dcpn_cookies
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=https://support.google.com/chrome/answer/95647%3Fhl%3Den%26p%3Dcpn_cookies
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=https://support.apple.com/kb/PH19214%3Fviewlocale%3Den_US%26locale%3Den_US
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
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oneigenlijk gebruik van deze applicatie of de daaraan gerelateerde diensten. De Gebruiker verklaart zich 
ervan bewust dat de Data Controller kan worden verplicht om persoonsgegevens te onthullen op verzoek 
van de overheid. 

Aanvullende informatie over de gebruiker persoonsgegevens 

In aanvulling op de informatie in dit privacybeleid, kan deze applicatie de gebruiker op verzoek  extra en 
contextuele informatie met betrekking tot bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van 
persoonsgegevens verstrekken. 

System Logs en onderhoud 

Voor gebruik en onderhouds toepassingen, kan deze applicatie en services van derden bestanden 
verzamelen, gebruiken en opslaan die de interactie met deze applicatie (System Logs) voor dit doel of 
andere persoonlijke gegevens (zoals IP-adres). 

Informatie die niet in dit beleid staat 

Meer details met betrekking tot het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens kan op elk moment 

worden aangevraagd bij de Data Controller. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document. 

De rechten van gebruikers 

Gebruikers hebben het recht om op elk gewenst moment, om te weten of hun persoonsgegevens zijn 
opgeslagen en kan de gebruiker de Data Controller raadplegen om te leren over de inhoud en herkomst, 
om hun juistheid te controleren of om te vragen om hen aan te vullen, zijn geannuleerde gegevens 
bijgewerken of corrigeren, of voor transformatie naar anonieme vorm of enige gegevens die in strijd zijn 
met de wet te blokkeren, maar ook te verzetten tegen hun behandeling binnen alle legitieme 

redenen. Aanvragen moeten aan de Data Controller worden verzonden via bovenstaande contact 
gegevens. 

Deze toepassing ondersteunt geen "Do Not Track" verzoeken. Om te bepalen of een van de diensten van 
derden  wel gebruikt maakt van de "Do Not Track" verzoeken, lees dan hun privacybeleid. 

Wijzigingen in dit privacybeleid 

De Data Controller behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde door middel van een 

kennisgeving aan haar gebruikers op deze pagina te wijzigen. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina 
regelmatig te controleren, wij wijzen u er op dat de datum waarop de laatste wijziging heeft 

plaatsgevonden aan de onderkant staat vermeld. Als een gebruiker bezwaar heeft met een van de 
wijzigingen in het beleid, kan de gebruiker niet langer deze applicatie gebruiken en kan verzoeken dat de 

Data Controller de persoonsgegevens verwijdert. Tenzij anders vermeld, de op dat moment geldende 
privacy beleid geldt voor alle Persoonsgegevens over en van gebruikers. 

Informatie over deze privacy policy 

De Data Controller is verantwoordelijk voor deze privacy policy. 

Definities en juridische verwijzingen 

Persoonsgegevens (of Data) 
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Alle informatie met betrekking tot een natuurlijk persoon, een rechtspersoon, een instelling of een 
vereniging, die is, of kan worden geïdentificeerd, zij het indirect, door te verwijzen naar alle andere 
informatie, waaronder een persoonlijk identificatienummer. 

Gegevensgebruik 

Automatisch verzamelde gegevens door deze toepassing (of diensten derden gebruikt in deze toepassing),  
kunnen omvatten: de IP-adressen of domeinnamen van de computers gebruikt door de gebruikers die deze 
aanvragen URI adressen (Uniform Resource Identifier) , de tijd van het verzoek, de methode gebruikt om 
het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het ontvangen bestand, de numerieke code die de 
status van het antwoord van de server (succesvol resultaat, fout, enz.) aangeeft, het land van herkomst, de 
kenmerken van de browser en het besturingssysteem gebruikt door de gebruiker, de verschillende 
tijdstippen gegevens per bezoek (bijvoorbeeld, de tijd besteed aan elke pagina binnen de applicatie) en de 
details over het pad gevolgd naar de Applicatie met speciale aandacht voor de volgorde van de pagina’s die 
zijn bezocht, en andere parameters over het apparaat besturingssysteem en / of de gebruiker de IT-
omgeving. 

Gebruiker 

Het individu die deze applicatie gebruikt, die moet samenvallen met of worden goedgekeurd door de 
betrokkene, naar wie de Persoonsgegevens verwijzen. 

Betrokkene 

De natuurlijke of rechtspersoon naar wie de Persoonsgegevens verwijzen. 

Gegevens Processor (of toezichthouder voor gegevensbescherming) 

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur of een andere instantie, vereniging of organisatie 
die door de Data Controller om de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit 
privacybeleid. 

Data controller (of de eigenaar) 

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur of een andere instantie, vereniging of organisatie 
met de juiste, ook samen met een andere gegevens Controller, om beslissingen te nemen ten aanzien van 
de applicatie, en de wijze van verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte middelen, met inbegrip 

van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze applicatie. De Data 
Controller, tenzij anders vermeld, is de eigenaar van deze applicatie. 

Deze applicatie 

De hardware of software tool waarmee de persoonlijke gegevens van de gebruiker wordt verzameld. 

Cookie ( koekje) 

Klein stukje van de gegevens die zijn opgeslagen in het apparaat van de gebruiker. 

Legale informatie 

Kennisgeving aan gebruikers in Europa: dit privacy statement is opgesteld in de nakoming van de 

verplichtingen op grond van art. 10 van het EG-richtlijn n. 95/46 / EG, en onder de bepalingen van Richtlijn 
2002/58 / EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/136 / EG, op het gebied van Cookies. Dit privacybeleid heeft 
uitsluitend betrekking op deze toepassing. 


