
 

 

                           Cookie- en Privacyverklaring Intercares Nederland B.V.                                  1 

 

 

INTERCARES Cookie- en Privacyverklaring   

Onze privacy- en cookieverklaring geeft u inzicht welke informatie, tijdens uw bezoek aan onze 

website, door ons wordt verzameld en hoe deze informatie wordt gebruikt. Intercares stelt hoge 

eisen aan het verwerken van gegevens en volgt de privacywetgeving Algemene verordening 

gegevensverwerking (AVG). 

Cookies 

De cookies op onze website geeft Intercares inzicht wanneer u onze website heeft bezocht. Uit deze 

cookies, lees kleine stukjes informatie die op uw computer worden geplaatst, halen wij 

gebruikersvoorkeuren. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze website optimaal laten 

aansluiten bij de wensen en behoeften van onze klanten. Zo maken wij gebruik van Google Analytics 

en kunnen wij door middel van de geworven statistieken bekijken hoe bezoekers onze website 

gebruiken. Welke pagina wordt het meest bezocht, maar ook welke pagina’s foutmeldingen geven. 

De cookies dienen nogmaals om het gebruiksgemak van onze website te vergroten. Belangrijk om te 

weten is dat het mogelijk is dat deze informatie aan derden wordt verschaft, bijvoorbeeld als Google 

hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij 

als Intercares hebben hier geen invloed op. Om u meer invloed te geven over hoe uw gegevens 

worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on 

ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven 

dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics. De 

Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt dat er informatie wordt verzonden naar de 

website zelf of naar andere webanalyseservices. Voor meer informatie over deze add-on verwijst 

Intercares u naar de website van Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. 

 

Aangezien iedere browser anders is, verwijst Intercares u naar het “help” menu van uw browser voor 

het instellen van uw cookie-voorkeuren. Daarnaast kunt u zich op https://www.google.nl/privacy 

afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en 

op https://www.youronlinechoices.eu/nl  kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door 

andere advertentienetwerken.  

 

Wel willen wij u erop wijzen dat indien u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, de kans bestaat 

dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde Intercares diensten geen gebruik kunt 

maken. U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u 

op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw 

browser aan te passen.  

 

De Intercares website bevat tevens een link naar LinkedIn (social media cookies). Met deze link kunt 

u berichten van onze website delen. Deze link werkt door middel van stukjes code die afkomstig zijn 

van LinkedIn zelf. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen 

invloed op. Advies is om de privacyverklaring van LinkedIn goed door te lezen om te bezien wat 

LinkedIn met uw (persoons)gegevens doet, die zij via deze cookies verwerken. 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
https://www.google.nl/privacy
https://www.youronlinechoices.eu/nl
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Privacy 
 
Persoonlijke informatie welke u tijdens een bezoek aan onze website vrijwillig achterlaat, zal worden 

verzameld en uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften in 

Nederland. Intercares verzamelt geen andere informatie over u als bezoeker, via andere bronnen, 

zoals openbare documenten, lichamen of particuliere organisaties. Tevens onthullen wij geen 

gegevens aan overheidsdiensten, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.  

In het geval u via onze website informatie aanvraagt, zal om uw persoonsgegevens worden gevraagd. 

Deze gegevens worden eveneens gevraagd, indien u gebruik wilt maken van ons Intercares 

ticketsysteem om storingen/bestellingen etc. aan te melden. Maar ook wanneer bepaalde producten 

en/of diensten van Intercares worden afgenomen, zullen persoonsgegevens worden verwerkt. 

Tevens kan Intercares uw persoonsgegevens delen aan gelieerde organisaties, opdrachtgevers, 

verwerkers die namens Intercares diensten verlenen en/of opdrachten uitvoeren. Hierbij stellen wij, 

aan onze partners, net zoveel zorgvuldigheid in de verwerking van de gegevens als dat wij dit zelf 

zouden doen. In een aantal gevallen kan Intercares er wettelijk toe verplicht worden om 

persoonsgegevens te delen. Intercares bewaart verder uw gegevens alleen zolang dit noodzakelijk is 

voor het doel/ de doelen van Intercares.  

Voor wat betreft sollicitaties zal Intercares de persoonsgegevens alleen gebruiken voor het werven 

van personeel. De sollicitant geeft automatisch toestemming dat Intercares de gegevens opslaat en 

verwerkt zodra hij/zij zijn gegevens heeft ingediend. In geval de sollicitant niet in dienst zal treden bij 

Intercares, zal Intercares de gegevens verwijderen. Hierover wordt de sollicitant niet geïnformeerd.  

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u bewaren, dient u hiertoe een schriftelijk 

verzoek bij ons in te dienen. Mocht u gegevens gewijzigd of verwijderd willen zien dan kunt u contact 

met ons opnemen via info@intercares.nl. Mocht u overige vragen hebben met betrekking tot de 

gegevensbescherming, dan kunt u eveneens contact opnemen via info@intercares.nl.  

Om op een veilige wijze persoonsgegevens te verwerken en te bewaren heeft Intercares uitgebreide 

technische en operationele voorzorgsmaatregelen getroffen. Onze veiligheidsprocedures worden 

regelmatig herzien en aangepast. Daarnaast zijn al onze medewerkers welke toegang hebben tot 

persoonsgegevens wettelijk en contractueel verplicht vertrouwelijkheid te garanderen.  

Ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen is het mogelijk dat derden deze 

veiligheidsmaatregelen weten te omzeilen en bij uw persoonsgegevens kunnen komen. Indien zij via 

deze weg uw gegevens gebruiken voor oneigenlijke doeleinden, is Intercares in dit geval nooit op 

enige wijze aansprakelijk te stellen.  

Alle gepubliceerde informatie op onze website is zeer zorgvuldig samengesteld. Echter, het is 

mogelijk dat deze gepubliceerde informatie niet correct/compleet is. Intercares aanvaardt hiervoor 

geen enkele vorm van aansprakelijkheid.  

Intercares behoudt het recht om deze cookie- en privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen 

op deze website worden gepubliceerd.  
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