Cookieverklaring HRD Groep
Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Voor een optimaal
gebruik ervan zijn cookies nodig. Op deze pagina lees je precies hoe,
waarom en wanneer cookies worden gebruikt.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer, tablet
of mobiele telefoon ontvangt als je een website bezoekt. Cookies maken
het bezoek aan de website van HRD Groep gebruiksvriendelijker.
Waarom gebruikt HRD Groep cookies?
HRD Groep gebruikt cookies om anoniem bij te houden hoeveel bezoekers
de site krijgt, welke pagina’s bezocht worden en welke
informatieaanvragen worden gedaan. De cookies die HRD Groep gebruikt
bewaren geen naam en adresgegevens, alleen gegevens betreffende
jouw gebruik worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details
en IP-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het gebruik en
bezoek, zodat wij onze website kunnen optimaliseren en je in de toekomst
nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met
deze informatie om.
Welke cookies gebruiken wij?
Analytische Cookies
HRD Groep gebruikt analytische cookies op haar website om o.a.
bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen we beter inzicht in het
functioneren van de website. Wij gebruiken cookies voor:
•
•
•
•
•

het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op
onze webpagina’s, bezoekers zijn niet uniek te identificeren
het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende
pagina’s van onze website bezoekt
het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
het optimaliseren van de website

Functionele Cookies
HRD Groep gebruikt functionele cookies om de website beter te laten
functioneren. Zo gebruiken wij cookies voor:
• het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s,
zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
• het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende
pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als je
veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
• het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal
te tonen zoekresultaten, etc.
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• het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de
gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm
• het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je
beeldscherm te kunnen weergeven
• het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar
blijft
• het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan,
zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
• het mogelijk maken om te reageren op onze websites
Sociale Media cookies
Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media. De
artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van
buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons
wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media
partijen, zodat deze je herkennen op het moment dat je een artikel of
video wilt delen.
Deze cookies maken het dus mogelijk dat bij Social Media sites ingelogde
gebruikers, bijvoorbeeld Twitter, het mogelijk is sommige inhoud van onze
website direct te delen op die sites. Voor de cookies die de social
medianetwerken plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee
verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op
hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze
verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. HRD Groep heeft daar geen
invloed op.
•
•
•
•

Facebook (https://www.facebook.com/policies/cookies/)
Google+ / Youtube (https://policies.google.com/privacy?hl=nl)
Twitter (https://twitter.com/en/privacy)
Instagram (https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig)

Wat gebeurd er als cookies uitgezet worden?
Als je jouw cookies uitzet hebben wij minder inzicht in het
(website)gebruik. Zo kunnen wij deze niet optimaliseren en dus in de
toekomst minder goed van dienst zijn. Data verrijkt onze kennis van jouw
wensen.
Cookie-instellingen aanpassen en meer informatie
Wil je toch liever geen gebruik maken van cookies dan kun je deze op elk
gewenst moment uitzetten of verwijderen via jouw browser. Instructies
voor het aanpassen van de instellingen van de browser vind je onder
'Help' in de toolbar van de meeste browsers.
Om bezoekers van websites meer keuze te geven over hoe hun gegevens
worden verzameld door Google Analytics, kan ook de Google Analytics
Opt-out Browser Add-on worden gedownload.
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