COOKIEBELEID Werk en Mediation
www.werkenmediation.nl
info@werkenmediation.nl
Werk en Mediation hanteert het volgende cookiebeleid met betrekking tot het gebruik van zijn
website www.werkenmediation.nl
Cookiebeleid
Hier wordt uiteen gezet op welke wijze via onze website cookies worden geplaatst op en
informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna:
“randapparatuur”). In dit onderdeel wordt ook aangegeven waarvoor deze verzamelde informatie
wordt gebruikt.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden
meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de
randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek
aan de website terugsturen. De cookies kunnen uw randapparatuur of de daarop opgeslagen
bestanden niet beschadigen.
Cookies van Werk en Mediation
Functionele cookies
Werk en Mediation plaatst zelf functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om de door u
verzochte diensten te kunnen leveren. Zo zorgen deze cookies er voor dat u na het inloggen op
de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden ze de producten die u
in het winkelwagentje plaatst en op de website ingevulde formulieren.
Sessie cookies
Naast functionele cookies plaatst Werk en Mediation cookies die slechts een beperkte tijd op uw
randapparatuur worden opgeslagen. Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies
automatisch verwijderd. Deze zogenaamde sessie cookies worden gebruikt om uw surfgedrag
op de website tijdens een bepaald bezoek in kaart te brengen. Werk en Mediation kan met
behulp van deze gegevens de website aanpassen aan de behoefte van bezoekers.
Permanente cookies
Werk en Mediation plaatst ook cookies die voor een langere periode op uw randapparatuur
blijven staan. Aan de hand van deze zogenaamde permanente cookies wordt uw randapparatuur
bij een volgend bezoek aan de website herkent. Deze cookies bieden Werk en Mediation de
mogelijkheid om u de website te tonen die specifiek aan uw voorkeuren is aangepast. Doordat
uw voorkeuren reeds zijn ingesteld bespaart u bij een nieuw bezoek aan de website tijd en is het
gebruik daarvan aangenamer.
Daarnaast gebruikt Werk en Mediation permanente cookies om uw surfgedrag te volgen. Met
behulp van deze zogenaamde tracking cookies registreert Werk en Mediation uw surfgedrag op
de website om op basis daarvan specifiek op u gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Ook is
het mogelijk dat door middel van tracking cookies wordt bijgehouden welke andere websites

van Werk en Mediation u naast deze website bezoekt. Deze informatie kan door Werk en
Mediation worden gebruikt om u specifiek op u toegespitste advertenties te tonen.
Uitlezen informatie zonder cookies
Naast het plaatsen van cookies, leest Werk en Mediationook informatie uit uw browser en
randapparatuur zonder dat een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelt Werk en
Mediation(technische) eigenschappen van uw randapparatuur en door u gebruikte software,
zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en
beeldschermgrootte. Werk en Mediation gebruikt deze informatie om uw surfgedrag te kunnen
volgen.
Cookies van derde partijen
Buiten de cookies die Werk en Mediation zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van
derde partijen, zogenaamde third party cookies, geplaatst op uw randapparatuur. Werk en
Mediation heeft geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het
gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van deze cookies verzamelde
informatie. Werk en Mediation biedt alleen het platform van deze third party cookies mogelijk
maakt. Werk en Mediation wijst er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere
voorwaarden van de derde partijen van toepassing kunnen zijn. Hieronder wordt aangegeven
welke soorten third party cookies via de website worden geplaatst.
Daarnaast hebben de cookies tot doel om uw surfgedrag te volgen en een profiel van uw
surfgedrag op te bouwen. Op deze wijze kan de adverteerder uw randapparatuur herkennen als
u naar een andere website surft waarop de adverteerder ook advertenties plaatst. Aan de hand
van het door de adverteerder opgebouwde profiel van uw surfgedrag, is de adverteerder in staat
om u specifiek op u van toepassing zijnde aanbiedingen te doen.
Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt
Werk en Mediation gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente
cookie op uw randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt
geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten
hiervan worden aan Werk en Mediation verstrekt. Werk en Mediation verkrijgt op deze manier
inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo
nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of
indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie gebruiken
voor andere Google diensten.
Social plugins
Via de website kan toegang worden geboden tot verschillende social media, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Met behulp van deze
zogenaamde social plug ins kunt u informatie op de website met anderen delen dan wel deze
aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur
geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er
kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over
meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.
Naast de toegang tot deze social media, kunnen via de website ook video’s getoond worden
welke van websites van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen
plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video’s aan u te kunnen
tonen. Daarnaast kunnen er tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw
surfgedrag over meerdere website te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.
Verwijderen cookies
De toestemming die u heeft gegeven aan Werk en Mediation voor het plaatsen en uitlezen van
first en third party cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat

deze geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te
verwijderen.
U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben
dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.
Wijzigingen
Werk en Mediation behoudt zich het recht voor zijn cookiebeleid aan te passen. Werk en
Mediation adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn
doorgevoerd. Indien wezenlijke wijzigingen worden doorgevoerd, wordt dit duidelijk op de
website aangegeven.
Het cookiebeleid is het laatst gewijzigd op 25 mei 2018

