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Wij gebruiken cookies om uw ervaring https://www.werkplekvirusvrij.nl te verbeteren. Dit cookiebeleid is onderdeel van
het privacybeleid van POINT SEVEN B.V. en omvat het gebruik van cookies tussen uw apparaat en onze site. We bieden ook
basisinformatie over diensten van derden die we mogelijk gebruiken en die ook cookies kunnen gebruiken als onderdeel van hun
service, hoewel ze niet worden gedekt door ons beleid.
Als u geen cookies van ons wenst te accepteren, moet u uw browser opdracht geven om cookies van
https://www.werkplekvirusvrij.nl te weigeren, met dien verstande dat we u mogelijk niet de door u gewenste inhoud en diensten
kunnen verstrekken.

Wat is een cookie?
Een cookie is een klein stukje gegevens dat een website op uw apparaat opslaat wanneer u die bezoekt, meestal met informatie
over de website zelf, een unieke identificatie waarmee de site uw webbrowser kan herkennen wanneer u terugkeert, extra gegevens
die dienen voor het doel van de cookie en de levensduur van de cookie zelf.
Cookies worden gebruikt om bepaalde functies in te schakelen (bijv. inloggen) om het sitegebruik te volgen (bijv. Analyses), om uw
gebruikersinstellingen op te slaan (bijv. Tijdzone, melding voorkeuren) en om uw inhoud aan te passen (bijv. Reclame, taal).
Cookies die worden ingesteld door de website die u bezoekt, worden gewoonlijk ‘first-party cookies’ genoemd en volgen doorgaans
alleen uw activiteit op die specifieke site. Cookies die door andere sites en bedrijven (bijv. Derden) zijn ingesteld, worden “third-party
cookies” genoemd en kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken.

Typen cookies en hoe we ze gebruiken.
Essentiële cookies
Essentiële cookies zijn cruciaal voor uw ervaring met een website, waardoor essentiële functies zoals gebruikersaanmeldingen,
accountbeheer, winkelwagentjes en betalingsverwerking mogelijk zijn. We gebruiken essentiële cookies om bepaalde functies op
onze website mogelijk te maken.
Prestatiecookies
Prestatie Cookies worden gebruikt om bij te houden hoe u een website gebruikt tijdens uw bezoek, zonder persoonlijke informatie
over u te verzamelen. Doorgaans is deze informatie anoniem en geaggregeerd met informatie die wordt bijgehouden door alle
sitegebruikers, om bedrijven te helpen het gebruikspatroon van bezoekers te begrijpen, problemen en fouten die hun gebruikers
kunnen tegenkomen te identificeren en te diagnosticeren en betere strategische beslissingen te nemen om de algehele websiteervaring van hun publiek te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door
services van derden. We gebruiken prestatiecookies op onze site.
Functionaliteit Cookies
Functionaliteit Cookies worden gebruikt bij het verzamelen van informatie over uw apparaat en alle instellingen die u mogelijk
configureert op de website die u bezoekt (zoals taal- en tijdzone-instellingen). Met deze informatie kunnen websites u aangepaste,
verbeterde of geoptimaliseerde inhoud en services bieden. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt
(first-party) of door een service van derden. We gebruiken functionaliteit cookies voor geselecteerde functies op onze site.
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Targeting / advertentiecookies
Targeting- / advertentiecookies worden gebruikt om te bepalen welke promotionele inhoud relevanter is voor u en uw interesses.
Websites kunnen deze gebruiken om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken.
Dit helpt bedrijven om de effectiviteit van hun campagnes en de kwaliteit van de gepresenteerde inhoud te verbeteren. Deze cookies
kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door services van derden. Targeting- / advertentiecookies die
door derden zijn ingesteld, kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derde gebruiken.
We gebruiken targeting / advertentiecookies op onze site.

Cookies van derden op onze site
We kunnen bedrijven en personen van derden op onze websites gebruiken, bijvoorbeeld analyse providers en inhoud partners. We
verlenen deze derde partijen toegang tot geselecteerde informatie om namens ons specifieke taken uit te voeren. Ze kunnen ook
cookies van derden instellen om de door hen geleverde diensten te leveren. Cookies van derden kunnen worden gebruikt om u te
volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken. Omdat we geen controle hebben over de cookies van derden,
vallen deze niet onder het cookiebeleid van werkplekvirusvrij.
Onze privacy-belofte van derden
We beoordelen het privacybeleid van al onze externe leveranciers voordat ze hun services inschakelen om ervoor te zorgen dat hun
praktijken overeenkomen met die van ons. We zullen nooit willens en wetens diensten van derden opnemen die de privacy van onze
gebruikers schaden of schenden.
Hoe u cookies kunt beheren of weigeren
Als u geen cookies van ons wenst te accepteren, kunt u uw browser opdracht geven om cookies van onze website te weigeren.
De meeste browsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren, maar u kunt deze instellingen bijwerken om cookies
geheel te weigeren of om u op de hoogte te stellen wanneer een website een cookie probeert in te stellen of bij te werken.
Als u websites bezoekt vanaf meerdere apparaten, moet u mogelijk uw instellingen bijwerken voor elk afzonderlijk apparaat.
Hoewel sommige cookies kunnen worden geblokkeerd met weinig invloed op uw ervaring met een website, kan het blokkeren van
alle cookies betekent dat u geen toegang hebt tot bepaalde functies en inhoud op de sites die u bezoekt.
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