COOKIEVERKLARING RESPECT 4TALENT
U bevindt zich op www.respect4talent.nl, een website van de maatschap Respect 4Talent, hierna te
noemen ‘4Talent’.
Wij kunnen op deze website gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door
een website op uw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden geplaatst. Deze
cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en
gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites
van derden te verhogen door dit af te stemmen op uw interesses en voorkeuren.
Opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres. Voor
zover met behulp van cookies persoonsgegevens worden verzameld, worden die verwerkt conform
de bepalingen van ons privacy statement en deze cookieverklaring.
WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE EN WAAROM
Cookies kunnen zowel door 4Talent zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie 4Talent
samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de
4Talent website:
Functionele cookies
4Talent plaatst cookies die ervoor kunnen zorgen dat u bij een volgend bezoek aan de website
automatisch wordt ingelogd en die uw gebruik van de website vergemakkelijken (bijvoorbeeld omdat
daarmee uw voorkeursinstellingen worden onthouden).
Opslagtermijn: Sessie - 2 jaar
Web statistieken cookies
4Talent maakt gebruik van cookies voor web statistieken. Wij gebruiken deze om informatie te
verzamelen over hoe (vaak en lang) bezoekers onze website gebruiken. Daardoor kunnen we de
website nog beter op bezoekers afstemmen. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en
worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de prestaties van de website. De
verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. 4Talent meet het
websitebezoek met Google Analytics. Alleen 4Talent heeft toegang tot de verzamelde data in Google
Analytics. Om u een idee te geven hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt, is er op de site van
Google een voorbeeld van de software te bekijken.
Opslagtermijn: Sessie - 10 jaar
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Advertentie- of targeting cookies
Deze cookies worden geplaatst door zowel 4Talent als derde partijen, met toestemming van 4Talent.
Met behulp van deze cookies wordt onder andere gemeten of een reclamecampagne relevant is voor
u of een specifieke doelgroep. Ook kan met deze cookies de relevantie van het aanbod op de eigen
website of op websites van derden worden vergroot door deze af te stemmen op uw surfgedrag en
interesses. Deze cookies kunnen bovendien worden gebruikt om het aantal keren dat een
advertentie wordt getoond te beperken.
Opslagtermijn: Sessie – 2 jaar
VERWIJZING NAAR DERDE PARTIJEN (O.A. SOCIAL MEDIA)
Deze website bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van derde partijen. Dit zijn
onder andere de netwerkdiensten Facebook, Twitter, Linkedin en Google+. Op het moment dat u een
dergelijke link of button aanklikt, verlaat u de website van 4Talent en zijn deze derde partijen
verantwoordelijk voor de informatie die via cookies wordt vastgelegd.
AFMELDEN
Bij een bezoek aan www.respect4talent.nl gaat u er standaard mee akkoord dat 4Talent cookies op
uw apparaat plaatst. Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen, of wilt u cookies
juist toestaan?
Ga naar de cookie-instellingen
Ook kunt u gebruik maken van de informatie over cookies & online privacy en de mogelijkheden om
uw cookie-instellingen te organiseren via www.youronlinechoices.eu. Daarnaast kunt u uw browsers
op al uw apparaten zo instellen dat u bij een volgend bezoek aan onze websites geen cookies meer
ontvangt. Voor instructies over de wijze waarop dit kan worden ingesteld, verwijzen wij u naar de
helpfunctie van uw internetbrowser.
Als u zich afmeldt voor het gebruik van cookies, dan moet u er wel rekening mee houden dat u geen
gebruik meer kunt maken van alle mogelijkheden en functionaliteiten van de website, zoals
automatisch inloggen. Ook kunnen bepaalde onderdelen van de website niet meer zichtbaar of
toegankelijk zijn.
Wijzigingen
Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. De
gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd. Wij
adviseren u om onze cookieverklaring regelmatig opnieuw door te lezen, zodat u van eventuele
wijzigingen op de hoogte bent.
Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd in juli 2015.
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