COOKIEBELEID
Deze verklaring wordt uitgegeven door Bribus B.V. (‘Bribus’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’).
Websites waarop deze verklaring van toepassing is
Deze verklaring is van toepassing op de volgende websites die door Bribus worden geëxploiteerd of beheerd:
•
•
•

www.bribus.nl
mijn.bribus.nl
extranet.bribus.nl

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of andere apparatuur kunnen worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Ze worden over het algemeen gebruikt om websites goed te laten
functioneren, uw gedrag op de website bij te houden, uw inloggegevens te onthouden, enzovoort.
Er zijn diverse soorten cookies die kunnen worden onderscheiden op basis van oorsprong, functie en levensduur:
•
•
•
•
•
•

First party cookies zijn cookies die worden geplaatst door de website die u bezoekt. Third party cookies worden geplaatst door derden, bijvoorbeeld adverteerders. Houd er rekening mee dat wij geen
controle uitoefenen op het verzamelen of verder gebruik van gegevens door derden.
Noodzakelijke cookies zijn nodig om de technische werking van een website mogelijk te maken (bijvoorbeeld om te zorgen dat u op de website kunt navigeren en de functies daarvan kunt gebruiken).
Analytische cookies verzamelen gegevens over de prestaties van een website, zoals het aantal bezoekers, de tijd die op de website wordt doorgebracht en foutmeldingen.
Functionele cookies verhogen de bruikbaarheid van een website door uw keuzes te onthouden (bijv. taal, regio, login, enz.).
Advertentie-cookies stellen een website in staat om u gepersonaliseerde reclame te sturen.
Sessie-cookies zijn tijdelijke cookies die worden gewist zodra u uw browser sluit. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan tot u ze handmatig verwijdert of uw browser ze verwijdert op basis
van de in het bestand van de permanente cookie opgegeven duur.

Meer informatie over alles wat te maken heeft met cookies, vindt u op www.allaboutcookies.org.
NB: Bribus is niet aangesloten bij en niet verantwoordelijk voor deze website van derden.
Waarom maken we gebruik van cookies?
We kunnen cookies gebruiken om:
•
onderscheid te maken tussen bezoekers;
•
het gebruik en de functionaliteit van onze website te verbeteren;
•
onze website en producten aan te passen aan uw behoeften en voorkeuren;
•
uw inkooporders te verwerken;
•
te analyseren hoe onze website wordt gebruikt en om anonieme en geaggregeerde statistieken samen te stellen.
Wij gebruiken de verzamelde informatie niet om bezoekersprofielen aan te maken.
Welke soort cookies gebruiken we?
De cookies die we gebruiken, verbeteren meestal onze dienstverlening aan u. Sommige van onze diensten hebben cookies nodig om te kunnen functioneren en andere cookies zorgen dat u de beste ervaring op
onze website krijgt. In het algemeen categoriseren we onze cookies en het gebruik ervan als volgt:
•
•
•
•

Strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk om onze basisdiensten aan te bieden. Ze worden meestal ingesteld naar aanleiding van acties die door u worden ondernomen en die neerkomen op een
verzoek om een dienst, bijvoorbeeld inloggen of het invullen van formulieren.
Optimalisatie-cookies geven analytische informatie op hoog niveau over uw gebruik van onze diensten. Ze stellen ons in staat om onze producten te verfijnen en zijn als zodanig ook noodzakelijk.
Met voorkeurscookies kunnen we voorkeuren opslaan, zoals het wel of niet vooraf invullen van uw gegevens. Zonder deze cookies zouden wij onze diensten niet kunnen personaliseren naar uw voorkeuren.
Beveiligings-cookies houden onze diensten en uw gegevens veilig en beveiligd, bijvoorbeeld omdat ze helpen fraude op te sporen en uw gegevens te bewaken. Deze cookies zijn noodzakelijk. Als u uw
browser zo instelt dat deze worden geblokkeerd, werken bepaalde delen van de website niet.

Marketingcookies
Wij gebruiken marketingcookies om uw beleving van onze website, marketingmails en advertenties van derden te personaliseren en te verbeteren.
•
•
•

Marketingautomatisering: Cookies van ons platform voor marketingautomatisering maken het mogelijk om onze communicatie met u beter op u af te stemmen. Op basis van persoonsgegevens die de
gebruiker vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld via formulieren op onze website, zijn we in staat om relevantere informatie op de website en via advertentiekanalen aan te bieden.
Analytische cookies: Analytische cookies verzamelen informatie over de interactie tussen gebruikers en onze website om meer te weten te komen over algemene interactiepatronen, niet over het
gedrag van individuele gebruikers. Deze gegevens helpen ons om uw beleving op de website te verbeteren.
Reclame: Online advertentiecookies verzamelen informatie over uw activiteiten en interesses op onze website zodat we in kanalen van derden (zoekmachines, sociale media en display-advertentienetwerken), relevante en gerichte reclame kunnen tonen.

Houd er rekening mee dat de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met cookies en voor andere doeleinden wordt beheerst door onze externe privacyverklaring.
Bovendien kunnen we naast of in combinatie met cookies, ook webbakens (of clear GIF’s) en andere vergelijkbare technologieën gebruiken. Een webbaken is een transparante grafische afbeelding (meestal
1 pixel x 1 pixel) die op een website of in een e-mail wordt geplaatst en die helpt om het gedrag van bezoekers van onze website te begrijpen. Meer informatie over webbakens is te vinden op
http://www.allaboutcookies.org/faqs/beacons.html. NB: Bribus is niet aangesloten bij en niet verantwoordelijk voor deze website van derden.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies; tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de
website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.
De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking
tot website-activiteit en internetgebruik. Als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of als derden de informatie namens Google verwerken, mag Google deze informatie aan derden verschaffen. Google zal uw
IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar we wijzen u erop dat u in dat geval
mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden
zoals hierboven omschreven.
Voor meer informatie, zie http://www.google.com/analytics/
Hoe kunt u cookies en webbakens beheren?
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Afhankelijk van uw browser kunt u uw browser zo instellen dat deze u waarschuwt voordat u cookies accepteert, of
u kunt hem zo instellen dat hij cookies weigert. Raadpleeg de ‘help’-knop (of iets dergelijks) in uw browser voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.
Het uitschakelen van cookies kan gevolgen hebben voor uw beleving van onze websites.
Als u meerdere apparaten gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites, moet u zorgen dat elke browser op elk apparaat is ingesteld op basis van uw voorkeuren voor cookies.
Meer informatie over hoe u cookies kunt beheren, is beschikbaar op onze website: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. NB: Bribus is niet aangesloten bij en niet verantwoordelijk voor deze
website van derden.
Daarnaast kunt u zich afmelden voor cookies door de volgende websites te bezoeken en de cookies te selecteren van de bedrijven waarvoor u zich wilt afmelden: http://www.aboutads.info/choices/#completed
en http://www.youronlinechoices.com/. NB: Bribus is niet aangesloten bij en niet verantwoordelijk voor deze website van derden.
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