Cookiebeleid
For the English version click here

De cookiewetgeving
Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies.
Op 4 februari 2015 is een wetswijziging definitief geworden waardoor cookies met geen of
geringe privacy-gevolgen buiten de cookie-wetgeving vallen. De wet stelt voor privacygevoelige cookies nog steeds verplicht dat gebruikers aan websites toestemming verlenen voor
het gebruik hiervan.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie, die op uw computer opgeslagen worden bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren te onthouden.
Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u
kunt cookies tevens weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser
aan te passen. Als u cookies uitschakelt in uw browser, is het mogelijk dat bepaalde functies
van de website niet beschikbaar zijn.
Op onze website worden alle onderstaande cookies geplaatst. Op onze HydroNET Portal en
App alleen de functionele en analytische cookies.

1. Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website, HydroNET Portal of App te laten functioneren. Zonder deze functionele cookies werken zij niet optimaal. Volgens de Cookiewet
hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

2. Analytische cookies
Wij maken gebruik van Fabric en van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om
ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het geanonimiseerde
gebruikte IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website
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gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google
mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we
de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.
Voor het gebruik van deze analytische cookies via Google Analytics is het niet vereist om
eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers, mits wij voldoen aan de 4 stappen
zoals deze zijn opgenomen in de handleiding ‘Privacy vriendelijk instellen van Google Analytics’ van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wij voldoen aan deze 4 stappen en informeren u hierover als volgt:
-

-

Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
We hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, inhoudende dat de
informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd.
Wij hebben bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie niet
met Google of anderen wordt gedeeld. Ook hebben wij Google niet toegestaan
de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
Wij informeren door middel van dit Cookiebeleid over het gebruik van Google
Analytics.

3. Marketing cookies
Marketing cookies zijn tracking cookies die worden geplaatst voor social media-netwerken
Op onze websites worden er uitsluitend wanneer er door u gebruik wordt gemaakt van de
social media mogelijkheden op onze websites, ook tracking cookies, zogenaamde marketing
cookies, geplaatst door deze social media-netwerken. Uw internetgedrag kan door middel
van deze tracking cookies door deze derden gevolgd worden. Deze cookies worden alleen
geplaatst na het geven van toestemming. U heeft dit dus zelf in de hand.

Overige informatie
Dit Cookiebeleid van HydroLogic heeft betrekking op de volgende entiteiten:
HydroLogic B.V. (KVK 32078787)
HydroLogic Systems B.V. (KVK 32148675)
HydroLogic Research B.V. (KVK 27339414)
en heeft betrekking op alle websites van bovengenoemde entiteiten, zoals:
www.hydrologic.com; www.hydrologic.nl; www.grapecompass.com; www.hydronet.nl;
www.hydronet.com; www.hydronet.co.za; www.wesenseit.com; altena.gripopwater.nu; altena,gripopwater.nl; www.hydrocity.com; www.hydrologic.jobs; www.rain4africa.org.
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Het is niet ondenkbaar dat ons Cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.
Naast dit Cookiebeleid beschikken wij tevens over een Privacybeleid. Mocht u verder, na het
lezen van ons Cookiebeleid, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens
Adres:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

Stadsring 57
3811 HN Amersfoort
info@hydrologic.com
033-4753535

3
09-10-2018

Cookies Policy
Cookies legislation
The Cookie Act came into force in the Netherlands on 5 June 2012. Under this legislation,
websites have to inform visitors clearly and comprehensively about any cookies used. The
Act was later amended, with the result that, since 4 February 2015, cookies with no or only
a very minor impact on privacy have no longer been covered by the legislation. In the case,
however, of privacy-sensitive cookies, website users still have to give their permission for
cookies to be used.

Cookies
Cookies are small fragments of information that are placed on your computer when you visit
a website and are used, for example, to remember your personal preferences.
Although most browsers’ standard settings automatically accept cookies, you can refuse or
selectively accept cookies by changing your browser settings. If you switch off cookies in
your browser, certain functions on the website may be unavailable.
The cookies listed below are all placed on your device if you visit our website. In the case,
however, of our HydroNET Portal and App, only functional and analytical cookies are
placed.

1. Functional cookies
These are cookies that are needed for the website and the HydroNET Portal or App to function optimally. The Cookie Act does not require permission to be given for such cookies.

2. Analytical cookies
We use Fabric and also Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc.
(‘Google’). Google Analytics uses cookies to help us analyse how users use our website. The
information generated by the cookies about how our website is used (including the anonymised IP address) is transmitted to Google, which stores it on servers in the United States.
Google uses this information to monitor how you use the website, to compile reports on
website activity for website operators and to provide other services relating to website activity and internet use. Google may make this information available to third parties if it is required to do so by law or if third parties process it on Google’s behalf.
This information is very important for us as we use the measurement data to optimise our
site and make it more user-friendly.
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Providing we comply with the four steps set out in the Dutch Data Protection Authority’s
manual on ‘Privacy-friendly Settings for Google Analytics’ [Privacy vriendelijk instellen van
Google Analytics], we are not required to ask users’ permission for these analytical cookies to
be used via Google Analytics.
We can confirm that we comply with these four steps, as set out below:
-

-

We have a data processing agreement with Google;
We have put our Google Analytics settings to privacy-friendly. This means that,
wherever possible, the information is anonymised;
We have switched off the ‘Share data with Google’ option in the standard
Google Analytics settings. This means that information collected is not shared
with Google or other parties. In addition, we have not given permission for
Google to use the information it obtains for any other Google services;
We have compiled this Cookies Policy to inform you about our use of Google
Analytics.

3. Marketing cookies
Marketing cookies are tracking cookies that are placed for social media networks. These
cookies are placed only if you use the various opportunities for interacting on social media
that are available on our site. These cookies allow third parties to track what you do on the
internet. They are placed only with your permission. The choice, therefore, is entirely up to
you.

Other information
HydroLogic’s Cookies Policy applies in respect of:
HydroLogic B.V. (Chamber of Commerce No. 32078787)
HydroLogic Systems B.V. (Chamber of Commerce No. 32148675)
HydroLogic Research B.V. (Chamber of Commerce No. 27339414)
and also all websites of the above companies, including www.hydrologic.com, www.hydrologic.nl, www.grapecompass.com, www.hydronet.nl, www.hydronet.com, www.hydronet.co.za, www.wesenseit.com, altena.gripopwater.nu, altena.gripopwater.nl, www.hydrocity.com, www.hydrologic.jobs and www.rain4africa.org.
It is not inconceivable that our Cookies Policy may be extended or amended in the near future. We therefore recommend that you regularly consult this page to see whether any
changes have been made.
Alongside this Cookies Policy we also have a Privacy Policy. Please contact us if you have
any questions or comments after reading our Cookies Policy. Our contact details are as follows:
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Address:
E-mail:
Tel.:

Stadsring 57
3811 HN Amersfoort
info@hydrologic.com
+31-(0)33-4753535
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