COOKIEVERKLARING
Wij, Idora Uitzendgroep B.V., vinden het van groot belang dat jij weet welke cookies onze website
www.idorahorecaservice.nl (‘Website’) inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag
jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze Website zoveel mogelijk waarborgen. In deze cookieverklaring vind
jij informatie over de verschillende cookies die gebruikt worden door en via onze Website en voor welke doeleinden. Wij
behouden ons het recht voor deze Cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze Website worden
gepubliceerd.
1)

COOKIES

•

Wij maken op deze Website 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 jouw browser op jouw harde schrijf van jouw
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
teruggestuurd worden.

2)

SOORTEN COOKIES

•

Door ons worden de navolgende cookies gebruikt:
Functionele
cookies
Permanente
cookies

Afkomstig van

Doel

Bewaartermijn

[verwerkingsverantwoordelijke]

Deze cookies
worden maximaal
[•] jaar bewaard.
Permanente
cookies kan jij
verwijderen via
de instellingen
van jouw
browser.

Permanente
cookies

[provider server]

Met behulp van een permanente cookie
kunnen wij jou herkennen bij een nieuw
bezoek op onze Website. De Website kan
daardoor speciaal op jouw voorkeuren
worden ingesteld. Ook wanneer jij
toestemming hebt gegeven voor het
plaatsen van cookies kunnen wij dit door
middel van een cookie onthouden.
Hierdoor hoef jij niet steeds jouw
voorkeuren te herhalen waardoor jij dus
tijd bespaart en prettiger gebruik van
onze Website kunt maken.
Deze cookies worden gebruikt om
verzoeken aan de server te verspreiden
om de bereikbaarheid van de Website te
garanderen.

[•]

[•]

[•]

Deze cookies
worden na afloop
van jouw bezoek
aan de Website
weer verwijderd.
[•]

Analytische
cookies
Sessie cookie

Afkomstig van

Doel

Bewaartermijn

Idora Uitzendgroep B.V.

Deze cookies worden geplaatst om
informatie over jouw Websitebezoek bij
te houden. Ze onthouden het aantal
pagina’s dat jij bezoekt, hoelang jij op
onze Website bent, welke pagina’s jij
bekijkt en hoe vaak jij terugkomt. Wij
kunnen onze dienst daardoor zoveel

Deze cookies
worden
automatisch
verwijderd zodra
jij jouw
webbrowser
afsluit.

Analyse cookie

Google analytics

[•]

[•]

Tracking cookies
Tracking cookies
Idora
Uitzendgroep B.V.

Afkomstig van
Idora Uitzendgroep B.V.

Tracking cookies
derden

derden (Google, Facebook,
Twitter, LinkedIn, etc.)

mogelijk aanpassen op het surfgedrag
van onze bezoekers.
Via onze Website wordt een cookie
geplaatst door Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze
dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de Website
gebruiken. Google kan deze informatie
aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover derden de informatie namens
Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed
op.
Wij
hebben
een
verwerkersovereenkomst met Google
gesloten en Google [wel/niet] toegestaan
de verkregen analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten.
Het doorsturen van IP-adressen naar
Google via Analytics is door ons [wel/niet]
uitgeschakeld.
[•]
Doel
Met jouw toestemming plaatsen wij
een cookie op jouw apparatuur,
welke kan worden opgevraagd zodra
jij onze Website bezoekt. Hierdoor
kunnen wij te weten komen dat jij
naast onze Website ook op de
betreffende andere website(s) uit ons
netwerk bent geweest. Het daardoor
opgebouwde profiel is niet gekoppeld
aan jouw naam, adres, e-mailadres en
dergelijke, maar dient alleen om
advertenties af te stemmen op jouw
profiel, zodat deze zo veel mogelijk
relevant voor jou zijn.
Met jouw toestemming plaatsen onze
adverteerders “tracking cookies” op
jouw apparatuur. Deze cookies
gebruiken zij om bij te houden welke
pagina’s jij bezoekt uit hun netwerk,
om zo een profiel op te bouwen van
jouw online surfgedrag. Dit profiel
wordt mede opgebouwd op basis van
vergelijkbare informatie die zij van
jouw bezoek aan andere websites uit
hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt
niet gekoppeld aan jouw naam, adres,
e-mailadres en dergelijke zoals bij ons
bekend, maar dient alleen om

Deze cookies
worden
maximaal [•] jaar
bewaard.

[•]

Bewaartermijn
[•]

Jouw anonieme
gegevens over
jouw gedrag op
onze Website
kunnen met
derden worden
gedeeld, omdat
wij op diverse
pagina’s een pixel
van derden in
onze Website
hebben
geïmplementeerd
. Het is voor ons

Social
cookies
Buttons

media

[•]

advertenties af te stemmen op jouw
profiel zodat deze zo veel mogelijk
relevant voor jou zijn.

niet mogelijk deze
gegevens naar jou
persoonlijk te
herleiden. Als jij
wilt weten welke
gegevens deze
derde over jou
verwerkt dan
adviseren wij jou
de
privacyverklaring
van deze derde te
raadplegen.

Afkomstig van

Doel

Bewaartermijn

derden (Google, Facebook,
Twitter, LinkedIn, etc.)

Op onze Website zijn buttons
opgenomen om webpagina’s te
kunnen promoten (“liken”) of delen
(“tweeten”) op sociale netwerken als
Facebook en Twitter. Deze buttons
werken door middel van stukjes code
die van die derde zelf afkomstig zijn.
Door middel van deze code worden
cookies geplaatst. Wij hebben daar
geen invloed op.
[•]

Lees de
cookieverklaring
van de derde om
te lezen wat zij
met jouw
(persoons)gegeve
ns doen die zij via
deze cookies
verwerken.

[•]

[•]

3) RECHT OP INZAGE, CORRECTIE OF VERWIJDERING
•

Jij hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Zie hiervoor
onze Privacyverklaring. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien jij een
kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Jij kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser.

4) IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDEREN DAARVAN
•

Via de browserinstellingen op jouw computer kun jij reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van
nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van
jouw browser. Daarnaast kun jij de meeste cookies die bij gebruik van de van de Website worden geplaatst,
zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier
kun jij ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op jouw browser.

•

Let op: indien jij cookies weigert en/of verwijdert kun jij niet altijd van alle mogelijkheden van de Website gebruik
maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser
waarop jij deze handeling uitvoert. Indien jij gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien jij de
bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

5) CONTACT
•

Voor vragen over het gebruik van cookies kun jij contact opnemen met ons via Info@idorahorecaservice.nl.

