
 

Privacy Statement & Cookiebeleid 
Hier kun je alles vinden wat je wil weten over privacy en het gebruik van cookies op onze 
website.  

Privacy Statement 
Fleks neemt de passende zorg in acht bij de verwerking van persoonsgegevens met 
respect voor ieders privacy. De gebruiker verleent hierbij toestemming voor verwerking 
van persoonsgegevens die door Fleks worden verkregen via de website. Fleks heeft 
gebruikersgegevens, waaronder naam en e-mailadres nodig voor de uitvoering van de 
diensten. Deze gegevens gebruikt Fleks voor de volgende doeleinden: 

● Informeren over producten en diensten van Fleks; 

● Reageren op sollicitaties; 

● Het verlenen van toegang tot onze systemen; 

● Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. 

Verder legt Fleks gegevens vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op 
het samenstellen van gebruiksstatistieken en de beveiliging van de website. 

Op zijn website maakt Fleks gebruik van cookies die door de browser van de gebruiker 
worden opgeslagen op zijn computer. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat 
tijdens bezoek aan Fleks geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter 
gebeuren dat de gebruiker niet gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de 
website of dat hij geen toegang heeft tot onderdelen van de website. 

Als de bezoeker wil weten welke gegevens Fleks over hem heeft vastgelegd of als hij zijn 
gegevens wil wijzigen, kan hij contact opnemen met Fleks. Zie onze contactgegevens. 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen 
zullen op deze website worden gepubliceerd. 

Cookiebeleid 

Fleks maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om informatie te verzamelen waarmee wij 
jou de beste gebruikerservaring kunnen bieden. Het gebruik van cookies is veilig, er kan 
bijvoorbeeld geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer, uit cookies worden 
gehaald. Wij vinden het belangrijk dat je weet welke cookies wij verzamelen en voor 
welke doeleinden wij cookies gebruiken. We willen namelijk graag jouw privacy zoveel 
mogelijk waarborgen. Hieronder kan je meer lezen over de cookies die wij gebruiken en 
voor welke doeleinden. 

 



 

Functionele cookies 
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Wij gebruiken 
functionele cookies bijvoorbeeld voor het uitlezen van je browserinstellingen om onze 
website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven. Voor deze cookies hoeven we 
geen toestemming te vragen. 

Analytische cookies 
Dit zijn cookies die wij plaatsen om het bezoek aan onze website te analyseren met 
Google Analytics. Met deze informatie kunnen wij de website steeds beter maken voor 
jou als bezoeker. Deze gegevens worden anoniem verzameld. Met analytische cookies 
verzamelen wij onder andere het volgende: het aantal bezoekers aan onze website, de 
tijd die elke bezoeker doorbrengt op onze website, hoe onze website via verschillende 
apparaten (mobiel, tablet, iPad) wordt gebruikt en hoe een bezoeker onze website 
doorloopt. 
 
Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten en delen jouw gegevens 
niet met Google. IP-adressen worden niet verzameld, omdat wij deze anoniem hebben 
gemaakt door een stukje code aan onze website toe te voegen. Met ons SSL certificaat 
worden gegevens die onze analytics cookies verzameld, versleuteld verstuurd. 

Tracking cookies 
Dit zijn cookies die wij gebruiken voor remarketing. Als wij informatie hebben die wij 
interessant voor jou vinden, zoals een vacature of interessant blog, kunnen wij deze 
cookies gebruiken om relevante advertenties te laten zien op bijvoorbeeld Facebook, 
Instagram of LinkedIn. 

Browser Instellingen 
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer plaatsen, dan kan je dit in je 
browserinstellingen aanpassen. Ook kan je hier cookies die al zijn geplaatst gemakkelijk 
weer verwijderen. Dit betekent niet, dat je helemaal geen advertenties meer krijg te zien. 
Je zal nog steeds advertenties zien op bijvoorbeeld Facebook of in het Google display 
netwerk, alleen zijn deze advertenties niet meer toegespitst op jouw interesses en zullen 
ze vaker worden getoond. 
 

 


