
 
Privacy verklaring 

ALGEMEEN 

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden 

verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen 

liggen en voor welke doeleinden uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook uw 

rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.  

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom 

raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.  

COOKIES 

Als u een reactie op onze site achterlaat, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website 

op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen 

wanneer u een andere opmerking achterlaat. Deze cookies duren een jaar. 

Als u een account hebt en u inlogt op deze site, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen 

of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd 

wanneer u uw browser sluit. 

Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens 

en uw schermweergaveopties op te slaan. Inlogcookies duren twee dagen en cookies voor 

schermopties duren een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken bestaan. Als u 

zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd. 

COMMENTS 

Wanneer u opmerkingen achterlaten op deze site, verzamelen we de gegevens die worden 

weergegeven in het opmerkingenformulier, het IP-adres van de bezoeker en de 

browserexploitantreeks om spamdetectie te helpen. 

Een geanonimiseerde reeks gemaakt op basis van uw e-mailadres (ook hash genoemd) kan aan de 

Gravatar-service worden verstrekt om te zien of u deze gebruikt. Het privacybeleid van de Gravatar-

service is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/. Na goedkeuring van uw opmerking is uw 

profielfoto zichtbaar voor het publiek in de context van uw opmerking. 

CONTACT 

Op het moment dat u contact opneemt met militex.nl via het contact formulier of email, worden de 

https://automattic.com/privacy/


 

gegevens die u meestuurt, zoals uw naam, bedrijfsnaam en email adres opgeslagen op de mailserver. 

Mails worden tot een maximum van 7 jaar bewaard. 

De email van Militex wordt gehost bij Solcon. Als u contact opneemt via het aanmelding formulier of 

via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Solcon. Militex heeft een 

verwerkingsovereenkomst afgesloten met Braind en Solcon. 

STATISTIEKEN 

Militex.nl verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. 

Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij 

aan de informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u bezoekt. 

Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Analytics. Wilt u dat Google Analytics 

geen gegevens verzameld, klik dan hier: Stop Google Analytics 

BEHEER 

Militex.nl wordt beheerd door Oil4, die namens Militex persoonsgegevens verwerken, voor het beheer 

en onderhoud van onze website, onderzoek en analyse, beheer en promotie van militex.nl. Militex 

heeft een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Oil4. 

HOSTING 

Militex.nl wordt gehost door Oil4. De website en back-ups van de website worden gehost bij Oil4. 

Gegevens die u achterlaat op de website van militex zijn op de servers van Oil4 opgeslagen. 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 

Als u een opmerkingen heeft achtergelaten of contact formulier heeft ingevuld, kunt u een 

geëxporteerd bestand aanvragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief alle 

gegevens die u ons hebt verstrekt. U kunt ook vragen om alle persoonlijke gegevens die we over u 

hebben te wissen. Dit omvat niet alle gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, 

wettelijke of veiligheidsdoeleinden. 

https://support.google.com/analytics/answer/2366607?hl=en

