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Cookie Policy SSC Steel Shape Cutters BV 
 
 
Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te 
maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de 
site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende 
cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. 

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om functies voor social media te bieden en om ons 
websiteverkeer te analyseren. 

 
Sociale Deelknoppen 
Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale 
netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook 
respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben 
daar geen invloed op. Leest u in de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google (welke regelmatig kunnen 
wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij 
verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, 
Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te 
houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie 
van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens.  
 
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met 
behulp van de Help-functie van uw browser.  
 
Meer informatie over cookies 

 Cookierecht.nl 
 Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 
 Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?” 
 Consumentenbond: “Cookies verwijderen” 
 Consumentenbond: “Cookies uitschakelen” Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising” 

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: SteelShapeCutters.nl  
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