
Cookies 

Wanneer u onze w ebsites bezoekt, stuurt onze w ebserver een cookie naar uw  computer. Cookies zijn kleine stukjes 

informatie die naar uw  computer w orden gestuurd w anneer u een w ebsite bezoekt en die informatie over uw gebruik van 

de w ebsite opslaan en soms b ijhouden. Een aantal cookies gebruiken w e alleen tijdens uw  websessie en deze verlopen 

als u uw browser afsluit. Andere cookies w orden gebruikt om te onthouden w ie u bent w anneer u terugkomt op onze 

w ebsite(s). Deze cookies blijven langer in gebruik.  

We gebruiken cookies om: 

 uw  toegang te verif iëren en/of verkeer naar diverse delen van onze w ebsites te routeren;

 te onthouden dat u onze w ebsite(s) eerder hebt bezocht; dit betekent dat w e het aantal unieke bezoekers kunnen

bepalen en voldoende capaciteit kunnen inzetten voor het aantal gebruikers dat w e krijgen;

 elementen van de promotionele lay-out en/of inhoud van de pagina's van onze w ebsites aan te passen;

 statistische informatie te verzamelen over uw  gebruik van onze w ebsite(s) zodat w e de site kunnen verbeteren

en ontdekken w elke delen van de w ebsites het populairst zijn onder bezoekers; en

 informatie te verzamelen over de pagina's op de w ebsite die u bezoekt, om u in een “interesse categorie” te

plaatsen. Deze informatie is alleen gekoppeld aan een anonieme cookie- ID en bevat geen enkele informatie die

naar een bepaalde persoon kan w orden teruggekoppeld, zoals een naam, adres of creditcardnummer. Deze

informatie w ordt vervolgens gebruikt voor het plaatsen van gerichte, op interesses gebaseerde advertenties van

Workday zelf of via uitgevers van w ebsites van derden die mogelijk aansluiten bij uw  interesses.  Ga voor meer

informatie over dit type op interesses gebaseerde advertenties en hoe u deze functie kunt uitschakelen naar de

website van het Netw ork Advertising Init iat ive (NAI)  op www.netw orkadvertising.org of de w ebsite van de

European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) op www.youronlinechoices.com. U kunt ook

koppelingen volgen naar de w ebsites van onze advertentiepartners die hieronder w orden getoond.

Sommige cookies die door onze w ebsite w orden gebruikt, zijn door ons ingesteld, en sommige zijn ingesteld door derden, 

die namens ons services leveren. 

De meeste w ebbrow sers accepteren cookies automatisch, maar u kunt desgew enst instellingen in uw  brow ser w ijzigen 

om cookies te blokkeren of, elke keer  dat een cookie w ordt ingesteld, u dit te melden. Meer informatie over cookies is ook 

te vinden op www.allaboutcookies.org, een w ebsite met aanvullende informatie over cookies en hoe u cookies kunt 

blokkeren in verschillende typen browsers. Als u cookies blokkeert of verw ijdert die op een w ebsite van Workday w 
orden gebruikt, kunt u echter niet optimaal gebruikmaken van de w ebsite.  

Naast cookies kunnen in verband met uw gebruik van onze w ebsites tracking gifs of web beacons w orden gebruikt door 
ons of derden. Dit zijn kleine afbeeldingsbestanden binnen de inhoud van onze w ebsite of in de tekst van onze nieuw 
sbrieven of advertenties op basis w aarvan wij of onze serviceproviders een cookie in uw webbrow ser kunnen herkennen en 
kunnen bepalen w elke delen van onze w ebsites w orden bezocht, of bepaalde inhoud interessant is en w elke advertenties 
het effectiefst zijn.  
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