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1 Inleiding

Dank u voor uw bezoek aan www.deftiq.com ("Website"). Deze cookie 
kennisgeving is van toepassing op de Website, elke website van derden (bijv. 
YouTube en Facebook) en toepassingen waartoe toegang wordt verkregen of die 
worden gebruikt via dergelijke websites of platforms die worden beheerd door of 
namens Deftiq ("Deftiq Site").

Door een Deftiq Site te gebruiken, stemt u in met ons gebruik van cookies en 
andere tracking technologie in overeenstemming met deze mededeling. Indien u 
niet instemt met ons gebruik van cookies en andere tracking technologie op deze 
wijze, dient u uw browserinstellingen dienovereenkomstig in te stellen of de 
Deftiq Site niet te gebruiken. Indien u cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan 
dit gevolgen hebben voor uw gebruikerservaring terwijl u op de Deftiq Site bent.

Wanneer u een mobiel apparaat gebruikt om verbinding te maken met het 
internet, moet u ook de privacyverklaring raadplegen van de specifieke App die u 
gebruikt om de specifieke gegevensverzameling praktijken ervan te begrijpen.

2 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door 
websites die u bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken, of 
efficiënter te laten werken, en ook om informatie te verstrekken aan de eigenaars 
van de site.

Zie hieronder voor details over welke informatie wordt verzameld door cookies en 
hoe we die informatie gebruiken. Voor meer informatie over het soort gegevens 
dat wij verzamelen, kunt u ons Privacybeleid lezen.

3 Hoe en waarom gebruikt Deftiq ze?

Deftiq maakt gebruik van cookies om een beter inzicht te krijgen in hoe 
bezoekers deze website gebruiken. Cookies helpen ons om de website van Deftiq 
af te stemmen op uw persoonlijke behoeften, om de gebruiksvriendelijkheid te 
verbeteren, om feedback te krijgen over de klanttevredenheid van onze websites 
(via aangewezen partners) en om elders op het web met u te communiceren. Om 
dit mogelijk te maken, worden sommige cookies toegepast wanneer u onze site 
betreedt.

Deftiq bewaart alle verzamelde informatie van cookies in een formaat dat niet 
persoonlijk identificeerbaar is. Deftiq cookies die zich op uw computer bevinden, 
bewaren uw naam of IP-adres niet.
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4 Wat voor soort cookies gebruikt Deftiq?

De volgende soorten cookies worden gebruikt op Deftiq websites.

Noodzakelijke cookies: Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de 
werking van een website. Zonder deze cookies werkt deze website niet naar 
behoren. Voor deze cookies vragen wij u dan ook niet om uw specifieke 
toestemming. Voor alle andere cookies is wel uw weloverwogen toestemming 
nodig.

Sessie cookies: Sessiecookies zijn tijdelijke cookiebestanden die worden gewist 
wanneer u uw browser sluit. Wanneer u uw browser opnieuw opstart en 
terugkeert naar de site die dat cookie heeft aangemaakt, zal de website u als een 
nieuwe bezoeker behandelen.

Functionele cookies: Dit zijn cookies die worden geplaatst om de functionaliteit 
van de website te verbeteren. Bijvoorbeeld cookies die onthouden welke inhoud u 
eerder op deze website hebt bekeken of het e-mailadres en wachtwoord die u 
hebt opgegeven bij registratie tijdens een eerder bezoek aan deze website. Het 
gebruik van functionele cookies kan ons in staat stellen u inhoud aan te bieden 
die is afgestemd op uw interesses en u de tijd te besparen van opnieuw te 
registreren of informatie opnieuw in te voeren wanneer u deze website opnieuw 
bezoekt of toegang probeert te krijgen tot bepaalde secties waarvoor alleen een 
abonnement geldt. We kunnen ook cookies gebruiken om minderjarige 
gebruikers uit te sluiten van bepaalde activiteiten.

Cookies die informatie naar ons sturen: Dit zijn de cookies die wij op de Deftiq Site 
plaatsen en zij kunnen alleen door de Deftiq Site worden gelezen. Dit staat 
bekend als een "First Party" cookie.

Wij plaatsen ook cookies op advertenties die worden getoond op andere websites 
die eigendom zijn van derden (bijvoorbeeld LinkedIn). Via die cookies verkrijgen 
wij informatie wanneer u op de advertentie klikt of ermee integreert. In deze 
situatie plaatst de advertentie een "Third Party" cookie. Wij kunnen de door deze 
cookies verkregen informatie gebruiken om u advertenties aan te bieden die 
relevant en interessant voor u zijn op basis van uw online gedrag in het verleden.

Cookies die informatie naar andere bedrijven sturen. Dit zijn cookies die op de 
Deftiq Site worden geplaatst door onze partner bedrijven (bijv. LinkedIn of 
adverteerders). Zij kunnen de gegevens die met deze cookies worden verzameld, 
gebruiken om anoniem reclame op andere websites op u te richten, op basis van 
uw bezoek aan deze Website.
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Demografische gegevens en belangstellingsrapportage 

De Deftiq Site maakt gebruik van Google Analytics Demografische en 
interesserapporten om advertenties te verbeteren. Enkele veel voorkomende 
toepassingen zijn om advertenties te richten op basis van wat relevant is voor een 
gebruiker, om de rapportage over campagne prestaties te verbeteren, en om te 
voorkomen dat advertenties worden getoond die de gebruiker al heeft gezien. Dit 
wordt gedaan met behulp van de zogenaamde DoubleClick-cookie. Als u niet wilt 
dat uw informatie op deze manier wordt verzameld, kunt u dat doen:

de advertentie-instellingen van Google gebruiken om zich af te melden voor 
display-adverteren; of

de invoegtoepassing voor de browser van Google gebruiken om zich af te melden 
van Google Analytics

DoubleClick cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Soms 
zal het DoubleClick-cookie een bijkomende identificatiecode bevatten die lijkt op 
de cookie-ID en die wordt gebruikt om een advertentiecampagne te identificeren 
waaraan een gebruiker eerder werd blootgesteld.

Wij zullen geen gebruik maken van de door Google Analytics Demographics and 
Interest Reporting gerapporteerde informatie om een individuele gebruiker van 
onze site te identificeren.

5 Hoe kan ik mijn cookie-instellingen wijzigen?

Controleer of uw computerinstellingen aangeven of u al dan niet cookies wilt 
accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt voordat 
u cookies accepteert, of u kunt uw browser zo instellen dat cookies worden 
geweigerd, hoewel u dan wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt 
benutten. Zie de 'help'-knop van uw browser om te zien hoe u dit kunt doen. U 
hoeft geen cookies aan te hebben staan om veel delen van de Deftiq Site te 
gebruiken of er doorheen te navigeren. Vergeet niet dat als u verschillende 
computers op verschillende locaties gebruikt, u ervoor moet zorgen dat elke 
browser is aangepast aan uw cookie-voorkeuren.

6 Cookie-instellingen wijzigen

Op de Site kunt u ervoor kiezen de diensten die deze cookies creëren en 
gebruiken NIET toe te staan, hoewel u dan mogelijk geen toegang hebt tot alle 
functies van de Site.

Voor nuttige informatie over cookies, zie AboutCookies.org

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen en correcties in deze 
kennisgeving aan te brengen. Raadpleeg deze pagina van tijd tot tijd om deze en 
nieuwe aanvullende informatie te bekijken.
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