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Privacy- en cookiepolicy 

Privacy 

Digital Devils respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons 
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de 
eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

Cookies 

Digital Devils maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden op je eigen computer. Een cookie 
slaat geen persoonlijke gegevens op, hij onthoudt alleen je voorkeuren en interesses op basis van de door jou bekeken pagina's. 

Welke cookies worden gebruikt? 

Functionele cookies 

Dit zijn noodzakelijke cookies. Deze cookies worden onder andere gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde 
gebruikersvoorkeuren op te slaan. 

Cookies voor websitestatistieken 

Digital Devils maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt door 
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, 
om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van advertentiecampagnes te 
kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze 
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Cookies voor het tonen van gerichte advertenties 

Digital Devils maakt hiervoor gebruik van Google AdWords. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op jouw 
interesses worden cookies gebruikt. Als je het gebruik van externe cookies door Google wilt uitschakelen kun je dit aangeven door naar 
de Google afmeldingspagina voor advertenties te gaan. 

Overige externe cookies 

Digital Devils gebruikt knoppen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze 
knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf, deze code plaatst onder meer een 
cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code 
verwerken. 

Cookies uitzetten 

Je kunt je internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van 
cookies volledig blokkeren. Let op: je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. 

Derden 

Digital Devils linkt naar andere websites. We hebben geen invloed op cookies gezet door of op deze externe websites. Voor meer 
informatie over hoe deze sites met cookies omgaan verwijzen we je naar het beleid van deze websites. 


