COOKIES POLICY FRIDAYEUROTECH B.V.

1.GEBRUIK VAN COOKIES
FridayEuroTech B.V. en haar groepsmaatschappijen (“FridayEuroTech”) maken gebruik van cookies. We wil- len
transparant zijn over de cookies die we op onze website gebruiken, hoe we die gebruiken en hoe u die cookies
kan beheren. Hieronder kunt u lezen hoe u uw browserinstellingen kunt wijzigen, zodat u een melding krijgt dat
u een cookie ontvangt of hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen.
2.SOORTEN COOKIES
Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen door een server en
wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat, zodat u onze websites zo goed mo- gelijk kunt
gebruiken. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Een
cookie slaat op wat u heeft gedaan toen u onze websites bezocht, bijvoorbeeld welke pagina’s u heeft bezocht.
Wij kunnen dankzij cookies begrijpen hoe internetgebruikers door onze websites bladeren, wat werkt en wat
niet, om daardoor steeds verbeteringen aan te brengen. Cookies worden ook gebruikt om de beveiliging te
verbeteren. Er zijn verschillende soorten cookies. ‘First party’ cookies worden door de FridayEuroTech op uw
computer geplaatst, ‘third party’ cookies en requests worden ge- plaatst door andere partijen. Sessiecookies
zijn tijdelijke bestandjes die uit het geheugen van uw computer worden verwijderd zodra u uw browser sluit.
Permanente cookies blijven gewoonlijk in het geheugen van uw computer staan, totdat u ze handmatig
verwijdert. U kunt op bijvoorbeeld www.cookiechecker.nl zien van welke cookies FridayEuroTech gebruik
maakt op de Website.
3.COOKIES WEIGEREN EN BEHEREN
Wees u ervan bewust dat als u geen cookies accepteert op uw computer, sommige functies van de Web- site
minder goed kunnen werken. U kunt de op uw computer geplaatste cookies beheren via de instellingen van uw
internetbrowser. Op de website www.aboutcookies.org vindt u alle noodzakelijke informatie voor het
blokkeren, beperken of afmelden van cookies voor een groot aantal browsers. Daar vindt u ook meer algemene
informatie over cookies. Voor het beheer van de cookies op uw smartphone of mobiele telefoon verwijzen we
u naar de handleiding van uw toestel.
4.INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die we door
middel van cookies over u verzamelen. Zie hiervoor het Privacystatement FridayEuroTech B.V
5.PRIVACYVERKLARING VOOR GEBRUIK GOOGLE ANALYTICS
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe
effectief onze Google Adwords-advertenties zijn. Google Analytics is een dienst voor webanalyse van
Google Inc. (“Google”). De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt
gewoonlijk verstuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze
website is geactiveerd, wordt uw IP-adres voorafgaand aan deze stap verminkt binnen lidstaten van de
Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in
uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar een Google-server in de VS en daar
verminkt. Namens de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de
website te evalueren, rapporten samen te stellen over websiteactiviteit en andere aan de website en internet

gerelateerde diensten voor de websitebeheerder. Uw IP-adres dat gedurende dit proces door uw browser
wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die Google heeft. U kunt de verzameling van
gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) gegenereerd door de cookie en de verzending
ervan naar en verwerking door Google niet alleen voorkomen door de juiste instellingen van uw browser, maar
ook door een browser plugin te downloaden en te in- stalleren.
6.WIJZIGINGEN
FridayEuroTech behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar cookie policy zonder
voorafgaande melding. Deze wijzigingen treden in werking zodra deze op de website zijn geplaatst.
*****

