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Oterap B.V. respecteert uw privacy en behandelt uw gegevens conform de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Zo worden uw gegevens uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening
soepel en eenvoudig te laten verlopen. Om met elkaar in contact te komen vragen wij uw naam,
adres, telefoonnummer en email adres.
Onze Contactgegevens:
Oterap B.V.
Nova Zemblastraat 12a
1013 RK Amsterdam
1. Het gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website en/of Flash-applicaties
wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon,
smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek
weer naar onze servers teruggestuurd worden.
2. Gebruikte cookies.
Wij gebruiken Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze
website.
- Hiervoor heeft Oterap B.V. een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google.
- De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt.
- ‘gegevens delen’ met Google zijn uitgezet.
- de Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google,
zoals Double Click en AdWords.
Oterap B.V. zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en deze uitsluitend in het kader
van de uitvoering van onze samenwerking.
3. Rechten m.b.t. uw gegevens
U hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Mocht u
vragen hebben over ons privacy beleid, stuur dan een email naar info@oterap.com Wij helpen u
graag als u informatie nodig heeft over uw persoonsgegevens of deze wenst te wijzigen. Mocht ons
privacy beleid wijzigen, dan vindt u op onze website altijd de meest gewenst versie.
4. Cookies blokkeren en verwijderen
U kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via uw internetbrowser. Ook
kunt u uw internetbrowser zodanig instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie geplaatst
wordt. U kunt aangegeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze
mogelijkheid de helpfunctie in uw browser. Als u de cookies in uw browser verwijdert, kan dat
gevolgen hebben voor het prettige gebruik van uw website.

