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1 HET GEBRUIK VAN COOKIES
Vooruitzenden.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of
Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde
schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten
draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het
effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van
bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze
gebruiksvriendelijker maken.

2 TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES
Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit
doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

3 TYPE COOKIES EN HUN DOELSTELLINGEN

Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten
functioneren en is die gebruiksvriendelijker voor de bezoeker
Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer
je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze
cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij
het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende
bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande
cookie. Deze cookie dienst enkel voor statistische doeleinden.

Wij gebruiken de volgende type cookies:

4 WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE MET COOKIES

bezochte webpagina’s
referrer-URL
informatie over het besturingssysteem van jouw apparaat
(iOS/Android)?
 instellingen van de software op het apparaat

We gebruiken de cookie-inhoud om de volgende informatie correct te
verwerken:

Voor zover persoonsgegevens via de website worden verzameld,
worden die verwerkt conform de bepalingen van ons privacy statement.
In ons privacy statement kan je nalezen hoe wij met persoonsgegevens
omgaan en welke rechten je hebt.

De opslagtermijn van de gegevens per sessie is twee jaar.

5 VERWIJZING NAAR DERDE PARTIJEN (O.A. SOCIAL MEDIA)
Onze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites of
platforms van derde partijen. Dit zijn onder andere Instagram,
Facebook, LinkedIn en YouTube. Op het moment dat je een dergelijke
link of button aanklikt, verlaat je onze website en zijn deze derde
partijen verantwoordelijk voor het cookiegebruik op hun website of
platform. Hier hebben wij geen invloed op. De voorwaarden van deze
derde partijen zijn daarop van toepassing. We verwijzen daarom voor
meer (cookie)informatie naar de desbetreffende websites of platforms.

6 MET WELKE PARTIJEN DELEN WIJ INFORMATIE
Bedrijven die deel uitmaken van Vooruitzenden, alleen indien we
daar een grondslag voor hebben; 
Onderaannemers en leveranciers die namens Vooruitzenden
diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Zij hebben alleen
toegang tot de noodzakelijk gegevens;
Andere derde partijen of platforms: indien je daar toestemming voor
hebt gegeven of zelf gebruik maakt van de buttons van de derde
partijen, zoals LinkedIn.

7 JE RECHTEN MET BETREKKING TOT JE GEGEVENS
Je hebt recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van
persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen
verwerking van persoonsgegevens en recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons
een mail te sturen via contact@vooruitzenden.nl. Om misbruik te
voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens
gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in
kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van
je browser.

8 COOKIES BLOKKEREN EN VERWIJDEREN
Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen
via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen
dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt
ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden.
Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de
cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het
prettige gebruik van deze website.

Wees je er wel bewust van dat als je geen cookies wilt, wij niet meer
kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan
zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de
website helemaal niet meer kunt bezoeken. Hoe je je instellingen kunt
aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de
helpfunctie van jouw browser.
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9 NIEUW ONTWIKKELINGEN EN ONVOORZIENE COOKIES
De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden
aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze
cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op
de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Het kan ook voorkomen dat via onze website cookies worden geplaatst
door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op
onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in
ons overzicht? Laat het ons weten via contact@vooruitzenden.nl. Je
kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij met de
vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de
levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy
gewaarborgd hebben.

10 SLOTOPMERKINGEN
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld
wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies
wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met
contact@vooruitzenden.nl.

Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 november
2021.


