COOKIESTATEMENT MASTEHR
Wat is een cookie?
Mastehr B.V. (“Mastehr”) maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een
internetpagina op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan
bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Mastehr gebruikt cookies om de website beter te laten functioneren en het gebruik daarvan te monitoren,
door middel van het bijhouden van bezoekersaantallen en tijdstippen en de gemiddelde tijdsduur op een pagina. Deze data wordt alleen geaggregeerd verwerkt en zijn niet te herleiden tot een pc of individu. Hieronder
volgen de categorieën cookies die geplaatst worden door Mastehr en hun functionaliteit.
Functionele cookies
Met behulp van functionele cookies kan Mastehr de website naar behoren laten functioneren. Zonder deze
cookies werkt de website niet optimaal. Denk daarbij aan het onthouden van informatie die wordt ingevuld
over verschillende pagina’s, het opslaan van voorkeuren en het uitlezen van browserinstellingen voor het goed
tonen van de website. Voor het plaatsen van deze strikt noodzakelijke cookies is geen toestemming nodig.
Functionele cookies kunnen worden verwijderd via de instellingen van de browser.
Analytische cookies
Met behulp van analytische cookies kan Mastehr bijhouden en meten welke onderdelen van de website het
best bezocht worden. Van de informatie (bezoekersaantallen, gemiddelde tijdsduur, populaire pagina’s en onderwerpen etc.) die wordt verzameld, worden statistieken gemaakt. Aan de hand van deze statistieken wordt
onze website geoptimaliseerd en de inhoud en navigatie daarvan zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt. De
statistieken zijn niet te herleiden tot personen.
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Mastehr gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de
website gebruiken. Omdat Mastehr een verwerkersovereenkomst heeft gesloten met Google, de optie ‘gegevens delen’ met Google is uitgezet, Google niet het volledige IP-adres verwerkt en wij geen gebruik maken van
andere diensten van Google, is toestemming voor het plaatsen van deze cookies niet nodig.
Social media partijen
Met uw toestemming plaatsen social media partijen cookies op uw apparatuur. Met behulp van social media
cookies kunt u artikelen of video’s (embedded content) afkomstig van sociale media (zoals YouTube) op de
website van Mastehr bekijken. Daarnaast kunt u door middel van buttons content liken of delen via Facebook,
Twitter, WhatsApp, Google + en LinkedIn.
Wat voornoemde social media partijen met de cookies doen is Mastehr niet bekend. Raadpleeg de privacyverklaring van desbetreffende sociale media partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met
uw (Persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun jij vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.
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