
Privacybeleid 

Het gebruik van onze website is mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. 
Voor het gebruik van afzonderlijke diensten op onze site kan een andere regeling gelden, 
die in dat geval hieronder apart wordt toegelicht. Uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, 
adres, e-mail, telefoonnummer, enz.) worden door ons uitsluitend verwerkt in 
overeenstemming met de bepal ingen van de Dui tse wetgeving inzake 
gegevensbescherming. Gegevens zijn persoonsgebonden als ze duidelijk aan een 
bepaalde natuurlijke persoon kunnen worden toegekend. De rechtsgrondslag voor 
gegevensbescherming is te vinden in de federale wet op de gegevensbescherming 
(BDSG) en de wet op de telemedia (TMG). De volgende voorschriften informeren u over 
de aard, de omvang en het doel van het verzamelen, gebruiken en verwerken van 
persoonsgegevens door de aanbieder 

Yupa Jiamsranoi, Edith-Stein-Str.18, 47638 Straelen  

Telefoon: +49 (0)163 63 53 570 

info@yupalux.de 

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet veiligheidslacunes vertoont en dat 
volledige bescherming tegen toegang door derden derhalve onmogelijk is. 

Cookies 
Wij gebruiken op onze website zogenaamde cookies om herhaald gebruik van ons aanbod 
door dezelfde gebruiker/internetverbinder te herkennen. Cookies zijn kleine 
tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer opslaat. Ze dienen om onze 
aanwezigheid op het internet en onze aanbiedingen te optimaliseren. Dit zijn meestal 
zogenaamde "session cookies", die na afloop van uw bezoek weer worden gewist. 
In sommige gevallen geven deze cookies echter informatie om u automatisch te 
herkennen. Deze herkenning is gebaseerd op het IP-adres dat in de cookies is 
opgeslagen. De aldus verkregen informatie wordt gebruikt om onze aanbiedingen te 
optimaliseren en u gemakkelijker toegang tot onze site te bieden. 
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te 
kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van 
deze website kunt gebruiken. 

Servergegevens 
Om technische redenen worden onder andere de volgende gegevens, die uw 
internetbrowser aan ons of aan onze web space provider doorgeeft, geregistreerd 
(zogenaamde server log files): 

- browsertype en -versie 
- Gebruikt besturingssysteem 
- Website van waaruit u ons bezoekt (referrer URL) - Website die u bezoekt 
- Datum en tijd van uw toegang 
- Uw Internet Protocol (IP) adres. 

Deze anonieme gegevens worden gescheiden van de eventueel door u verstrekte 
persoonsgegevens opgeslagen en maken het dus niet mogelijk conclusies over een 



bepaalde persoon te trekken. Ze worden geëvalueerd voor statistische doeleinden om 
onze website en onze aanbiedingen te optimaliseren. 

Contactmogelijkheid 
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om per e-mail en/of via een contactformulier 
contact met ons op te nemen. In dat geval worden de door de gebruiker verstrekte 
gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van het contact. De gegevens 
worden niet aan derden doorgegeven. De aldus verzamelde gegevens worden evenmin 
vergeleken met gegevens die eventueel door andere onderdelen van onze site worden 
verzameld. 

Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie 
Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van 
Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" 
genoemd. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw 
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site 
gebruiken. 

De door deze cookies gegenereerde informatie, zoals tijd, plaats en frequentie van uw 
websitebezoek, inclusief uw IP-adres, wordt doorgegeven aan Google in de VS en daar 
opgeslagen. 

Wij gebruiken Google Analytics met een IP-anonimiseringsfunctie op onze website. In dit 
geval wordt uw IP-adres reeds binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere 
verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische 
Ruimte door Google ingekort en daardoor geanonimiseerd. 
en daardoor geanonimiseerd. 

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, 
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere 
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google 
mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor 
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 

Google zal volgens zijn eigen informatie uw IP-adres niet in verband brengen met andere 
gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de 
juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan 
mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. 

Bovendien biedt Google een deactiveringsoptie voor de meest gangbare browsers, 
waardoor u meer controle heeft over welke gegevens door Google worden verzameld en 
verwerkt. Als u deze optie activeert, wordt er geen informatie over uw websitebezoek 
doorgegeven aan Google Analytics. Activering voorkomt echter niet dat informatie aan ons 
of aan andere webanalysediensten die wij gebruiken, wordt doorgegeven. Klik op de 
volgende link voor meer informatie over de deactiveringsoptie van Google en hoe u deze 
optie kunt activeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Gebruik van YouTube-componenten met uitgebreide 
gegevensbeschermingsmodus 
Op onze website gebruiken we onderdelen (video's) van het bedrijf YouTube, LLC 901 
Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, een bedrijf van Google Inc., Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Daarbij maken wij gebruik van de door YouTube geboden optie " - uitgebreide 
gegevensbeschermingsmodus - ". 

Wanneer u een pagina oproept die een ingesloten video bevat, wordt een verbinding tot 
stand gebracht met de servers van YouTube en wordt de inhoud op de website 
weergegeven door uw browser te informeren. 

Volgens de informatie van YouTube worden in " - uitgebreide 
gegevensbeschermingsmodus -" alleen gegevens aan de YouTube-server doorgegeven, 
met name welke van onze internetpagina's u bij het bekijken van de video hebt bezocht. 
Als u tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, wordt deze informatie toegewezen aan uw 
YouTube-lidmaatschapsaccount. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw 
ledenaccount voordat u onze website bezoekt. 

Meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube wordt door Google verstrekt 
via de volgende link: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Informatie/herroeping/verwijdering 
In overeenstemming met de Duitse federale wet op de gegevensbescherming kunt u gratis 
contact met ons opnemen als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken 
van uw persoonlijke gegevens en het corrigeren, blokkeren, verwijderen of intrekken van 
verleende toestemming. Wij wijzen erop dat U hebt het recht onjuiste gegevens te laten 
corrigeren of persoonsgegevens te laten wissen, mits dit recht niet in strijd is met een 
wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren. 
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