Cookieverklaring
Deze cookieverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoons- en gebruiksgegevens
die plaatsvinden via de website www.compound-group.nl. Laatstgenoemde website is ontwikkeld
door P&P Company in opdracht van de Stichting Compound Group.
Op voornoemde website wordt de dienstverlening van Stichting Compound Group aangeboden en
vindt u veel actueel nieuws. Stichting Compound Group is statutair gevestigd te Heerlen en
ingeschreven onder inschrijvingsnummer 14097706in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel. Hierna wordt deze rechtspersoon aangeduid als “Compound Group” en worden de
genoemde website aangeduid als “onze website”.
De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de
websites wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
worden teruggestuurd. Graag lichten wij toe wat dit voor u betekent.
Meestal kunt u cookies wissen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het inen uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de
Help-functie van uw browser. Ook is het mogelijk om uw browser zo in te stellen dat in het geheel
geen cookies meer op uw computer worden geplaatst.
Als u vragen heeft over deze cookieverklaring dan u contact met ons opnemen via
info@compoundgroup.nl.

Functionele cookies
Compound Group gebruikt o.a. cookies om de Website goed te laten werken. Deze functionele
cookies worden alleen voor dit doel gebruikt. Zo plaatst Compound Group bijvoorbeeld een cookie
die opslaat welke lettergrootte u gebruikt en cookies die ervoor zorgt dat u ingelogd blijft (indien
aangevinkt). U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar dit kan het functioneren van de
Website negatief beïnvloeden.

Social media
Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale
netwerken, namelijk Facebook, LinkedIn, Twitter etc. Deze buttons plaatsen cookies. Deze buttons
werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Compound
Group heeft daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze netwerken (welke
regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze
cookies verkrijgen.
De informatie die deze netwerken verzamelen, kan worden overgebracht naar de Verenigde Staten
en opgeslagen op servers aldaar. De bedrijven achter deze netwerken, waarvan informatie wordt
overgebracht naar de Verenigde Staten, stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw
gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie
hiervoor de contactpagina van Compound Group. Om misbruik te voorkomen kan Compound Group
u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens
gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze
terug vinden in de instellingen van uw browser.
Meestal kunt u cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het
in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van
de Help-functie van uw browser.

Wijzigingen
Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
cookieverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 17 maart 2021.

