COOKIES
Deze website gebruikt cookies. Wanneer u onze website bezoekt en cookies aanvaardt, gaat u akkoord met het
gebruik van cookies. We gebruiken cookies om de algehele website ervaring te verbeteren, bijvoorbeeld door
te onthouden wie u bent en waar u op onze website bent geweest. Een cookie is een klein tekstbestand dat op
uw computer of mobiel apparaat door de web server die de website ondersteunt, wordt bewaard. De
informatie hieronder beschrijft waarvoor cookies worden gebruikt en hoe ze kunnen worden afgezet. Cookies
zijn geen virussen en kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren. In veel gevallen moet een
website cookies gebruiken om correct te kunnen functioneren.
We gebruiken het volgende type van cookies op onze website:
Een sessie cookie is een tijdelijke cookie die verwijderd wordt wanneer u de browser sluit. De sessie cookie
wordt gebruikt om bij te houden met welke Hoist Finance website u verbonden was de eerste keer u de
website hebt bezocht. Veel websites met inbegrip van deze website gebruiken meer dan een web server om
het verkeer te beheren en te verspreiden. Het is belangrijk voor de website om te weten welke web server uw
verkeer beheert en de sessie cookie bevat deze informatie.
Een persistent cookie is het type cookie dat op uw computer of mobiele apparaat staat gedurende een vooraf
gedefinieerde periode. Persistente cookies worden gebruikt om informatie over bezoekersgedrag te
verzamelen en om statistieken te verzamelen.
Cookies overzicht gebruikt op onze website:
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Bevat informatie over het beheer van de
cookie banner.
Affiniteitscookies worden gebruikt om
mensen te helpen die een bepaalde tijd bij
een web app of website in Azure moeten
blijven.
De __cfduid cookie wordt gebruikt om
individuele klanten achter een gezamenlijk
IP adres te identificeren en
veiligheidsinstellingen per klant toe te
passen. Het komt niet overeen met elke
gebruiker-ID in de web toepassing, noch
bewaart de cookie enige persoonlijke
identificeerbare informatie.
De cookie wordt geassocieerd met de
Microsoft Application Insights software,
welke statistisch gebruik en telemetrische
informatie voor apps die op het Azure cloud
platform gebouwd zijn, verzamelt. Dit is een
unieke anonieme sessie ID cookie.
Dit is een unieke cookie voor gebruikers-ID
die het tellen van het aantal gebruikers van
de applicatie in de loop van de tijd mogelijk
maakt.
Een sessie-ID is een uniek nummer dat de
server van een website aan een specifieke
gebruiker toewijst voor de duur van het
bezoek van die gebruiker (sessie).
Gebruikt om de gebruikersidentiteit
verbonden te houden aan een directe
betalingssessie. Versleuteld en slaat
informatie op die nodig is om door te gaan
tussen de directe betalingsstappen.
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De _gat cookie wordt gebruikt om gebruik
en gedrag op de website te analyseren.
De _gid cookie wordt gebruikt om gebruik
en gedrag op de website te analyseren.
De _ga cookie wordt gebruikt om gebruik en
gedrag op de website te analyseren.

Als u meer wil weten over cookies, hoe cookies te beheren en welke verschillende cookies er bestaan, gelieve
volgende website te bezoeken http://www.allaboutcookies.org/.
Het gebruik van cookies kan op elk moment voorkomen worden door de cookie instellingen in uw browser te
wijzigen. Maar de functionaliteit van deze website zal dan wel aangetast worden als gevolg.
Indien u niet zeker bent hoe u dit moet doen, gelieve dan ‘Manage cookies’ te raadplegen op de hiervoor
genoemde website waar u meer informatie kan vinden over hoe u cookies op alle browsers dient uit te zetten.
Indien u wil voorkomen dat door deze website cookies op uw toestel worden geplaatst, maar de maatregelen
zoals hierboven gesuggereerd niet wenst te implementeren, gelieve u dan te onthouden om deze website te
gebruiken.
Disclaimer
De informatie op http://www.allaboutcookies.org/ website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Ons
bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud op de bovengenoemde
website. In geen geval zal onze onderneming aansprakelijk zijn voor enige bijzondere, directe, indirecte, gevolgof incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een handeling van een contract, nalatigheid of andere
onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud van de
website.
http://www.allaboutcookies.org/ website kan links bevatten naar externe websites die niet worden
aangeboden of worden onderhouden door of op enige wijze zijn gelieerd aan ons bedrijf. Houd er rekening
mee dat ons bedrijf de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van informatie op deze externe websites
niet garandeert.
Google Analytics
Wij wensen u er op te wijzen dat wij Google Analytics gebruiken om u te voorzien van de beste
gebruikservaring op onze website. Het gebruik omvat de "Universal Analytics" gebruiksmodus. Deze maakt het
mogelijk om gegevens, instellingen en interacties tussen verschillende apparaten over te dragen naar een
pseudoniem gebruikers ID en dus de activiteiten van een gebruiker op verschillende apparaten te analyseren.
Google Analytics gebruikt "cookies", of tekst bestanden die op uw computer worden geplaatst om de website
te helpen analyseren hoe gebruikers interageren met de website. De informatie die door de cookie over uw
gebruik van deze website wordt voortgebracht, wordt gebruikelijk overgedragen naar een Google server in de
VS en daar bewaard.
We willen er op wijzen dat Google Analytics op deze website uitgebreid werd om IP anonimisering te gebruiken
voor anonieme verzameling van IP adressen (zogenaamde IP maskering). Het IP adres door uw browser in de
context van Google Analytics overgebracht, wordt niet vermengd met andere Google gegevens. De gegevens
zullen naar de VS worden overgebracht onder het EU-US Privacy Shield. U kan meer informatie over Google´s
certificaat voor het EU-US Privacy Shield hier vinden.

Om samen te vatten, Google Analytics bewaart geen persoonsgegevens over website gebruikers.
Zie volgende link voor bevestiging van Google:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage
Voor meer informatie over Google analytics cookies, zie Google's help pagina’s en privacy policy:
-

Google´s Privacy Policy
Google Analytics Help pages

Uw rechten
U kan verhinderen dat Google gegevens verzamelt die door de cookie worden voortgebracht over uw gebruik
van deze website (met inbegrip van uw gemaskeerd IP adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door het
downloaden en installeren van de Browser Add-on. Afmeld cookies zullen e verzameling van uw gegevens
verhinderen wanneer u de website bezoekt. Om Universal Analytics te verhinderen dat gegevens over uw
verschillende toestellen verzameld worden, moet u afmelden op alle gebruikte systemen. Als u hier klikt, zal
afmelden worden ingesteld: Disable Google Analytics. We willen erop wijzen dat in dit geval wanneer u afmeldt
van Google Analytics, u niet alle functionaliteiten van de website in hun volle omvang kan gebruiken.
Derde partijen
Sommige van onze websites zijn verbonden met een betaalportaal waar u onmiddellijk betalingen kan doen en
deze dienst wordt geleverd via onze dienstverlener Adyen. Zij gebruiken cookies om hun dienst te kunnen
leveren en om u de beste gebruikerservaring te geven. Hoe zij hun cookies beheren, kunt u vinden via de
volgende link: https://www.adyen.com/sv_SE/policies-and-disclaimer/cookie-policy
Laatste herziening
Deze laatste cookie policy werd de laatste keer herzien op 19.03.2019.
Contacteer ons
Indien u vragen heeft over cookies, gelieve ons te contacteren op privacyBE@hoistfinance.com.

