We streven ernaar de privacy en veiligheid van onze gebruikers, klanten en
leveranciers, evenals hun vertegenwoordigers, te beschermen voor alle producten,
diensten, apps en websites die Glooko, Inc. en zijn dochterondernemingen ('van het
merk Glooko') aanbieden. In dit cookiebeleid staat wat cookies zijn, hoe we cookies
gebruiken, hoe externe samenwerkingspartners van Glooko cookies kunnen gebruiken
op onze site, wat uw keuzes met betrekking tot cookies zijn en verdere informatie over
cookies.
Websites en digitale media van het merk Glooko, waaronder apps, mobiele apps,
accounts voor sociale media en internet- en wifi-apparaten ('sites'), kunnen cookies en
vergelijkbare technologieën (bijvoorbeeld pixeltags en webbakens) bevatten waarmee
wij en derden informatie kunnen verzamelen over uw bezoeken aan de sites, onder
meer om uw bezoekpatronen te analyseren. We kunnen deze informatie gebruiken voor
de verwerking van uw transacties of verzoeken en (indien van toepassing) voor de
weergave van online en mobiele advertenties, berichten en inhoud van ons en derden
die gericht zijn op uw interesses.
Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of andere
apparaten worden opgeslagen. Ze worden veel gebruikt om websitefuncties te bieden
of websites efficiënter te maken. Cookies ondersteunen de functionaliteit van websites
en de gebruikerservaring, omdat websites informatie kunnen ophalen uit en
wegschrijven naar deze tekstbestanden. Hierdoor kan een site u herkennen en
belangrijke informatie onthouden die het gebruik van de site eenvoudiger maakt
(bijvoorbeeld door uw voorkeursinstellingen voor taal of lettertype te onthouden).
Voor functionele tags/bestanden is uw toestemming niet vereist. Voor analytische en
andere tags/bestanden vragen we, indien van toepassing en als de wet dat vereist, wel
uw toestemming voordat we ze op uw apparaat plaatsen of krijgt u de mogelijkheid om
dit type cookies uit te schakelen. U kunt toestemming geven met een klik op de
betreffende knop van de cookies-banner die wordt weergegeven wanneer u onze sites
bezoekt of in het voorkeurencentrum van onze cookiebeheertool.
Gebruik van cookies op onze sites
Op onze sites kunnen de volgende cookies worden gebruikt:
Essentiële cookies. Deze cookies zijn nodig voor de werking van onze sites.
Essentiële cookies bieden u onder meer de volgende mogelijkheden: aanmelden bij
beveiligde gedeelten van onze sites, op onze sites navigeren, producten aan uw
winkelmandje toevoegen, afrekenen en gebruikmaken van onze diensten voor
elektronische facturering.
Analytische/prestatiecookies. Deze cookies stellen ons in staat bezoekers te
herkennen, bezoekersaantallen bij te houden en te zien hoe bezoekers navigeren op
onze sites. We gebruiken deze cookies onder meer om te meten hoe onze klanten de
site gebruiken, zodat we de functionaliteit kunnen verbeteren en de winkelervaring voor
u kunnen optimaliseren. Dit helpt ons de werking van onze sites te verbeteren,

bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers makkelijk kunnen vinden wat ze
zoeken.
Cookies voor functionaliteit/gebruikersvoorkeuren: Deze cookies worden gebruikt
om u te herkennen wanneer u onze sites opnieuw bezoekt. We gebruiken deze
bijvoorbeeld om te onthouden welke taal en valuta u op de site gebruikt en om het
winkelen soepeler te laten verlopen. Met deze cookies kunnen we onze inhoud voor u
personaliseren, u bij naam begroeten en uw voorkeuren onthouden.
Cookies voor marketing/targeting/sociaal delen. In deze cookies worden uw
bezoeken aan onze sites opgeslagen, inclusief de pagina's die u hebt bekeken en de
links die u hebt gevolgd. We gebruiken deze informatie om onze sites en de daarop
getoonde advertenties beter te laten aansluiten bij uw interesses. Waar van toepassing
en als de wet dat toestaat, kunnen we deze informatie ook met derden delen voor dit
doel. Houd er rekening mee dat derden (waaronder advertentienetwerken en
aanbieders van externe diensten zoals web traffic analysis) ook cookies kunnen
gebruiken. Hierop hebben we geen invloed.
Hoe u de cookies die onze sites gebruiken kunt beheren of uitschakelen of zich
ervoor kunt afmelden
U kunt zich voor elke categorie cookies (behalve de strikt noodzakelijke cookies) afmelden door
hieronder op de knop 'Cookie-instellingen' te klikken:
Cookie-instellingen

Daarnaast kunt u in internetbrowsers uw cookie-instellingen om verschillende redenen
wijzigen, bijvoorbeeld als u bepaalde soorten cookies of bestanden wilt blokkeren. U
kunt bepaalde cookies dus blokkeren door de toepasselijke instellingen in uw browser
te activeren. Als u echter alle cookies blokkeert in uw browserinstellingen, is het
mogelijk dat u onze sites of delen daarvan niet kunt openen, omdat de blokkering ook
functionele of essentiële cookies kan omvatten. Ga voor meer informatie over het
verwijderen of blokkeren van cookies naar:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
U kunt cookies van onze sites op elk gewenst moment weigeren, accepteren of
verwijderen door de instelling Cookievoorkeuren van uw browser te activeren of te
openen. Om meer te weten te komen over het wijzigen van uw cookievoorkeuren of het
uitschakelen van cookies kijkt u op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
voor informatie over veelgebruikte browsers. Houd er rekening mee dat als u cookies
uitschakelt of verwijdert, onze sites of delen daarvan misschien niet toegankelijk zijn of
functies mogelijk niet werken zoals bedoeld.
Ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout als u niet wilt dat Google Analytics u
op alle websites volgt.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor externe advertentienetwerken op de
websites van diverse brancheverenigingen, waaronder:
• Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/
• Digital Advertising Alliance (DAA) – (i) wereldwijd: https://optout.aboutads.info/;

(II) Europa: http://youronlinechoices.eu/

Meer informatie
Meer informatie over cookies en vergelijkbare tags/bestanden vindt u op de volgende
links:
- http://www.allaboutcookies.org/;
- http://www.youronlinechoices.eu/ (een gids voor op gedrag gebaseerde reclame en
online privacy, samengesteld door de online-reclamesector).
Neem bij vragen of opmerkingen of als u meer informatie nodig hebt gerust contact met
ons op via privacy@glooko.com

