TC IT Services – Cookieverklaring
Via onze website kunnen verscheidende cookies worden geplaatst. Hierbij gaat het om de website:
www.tc-itservices.eu. In deze cookieverklaring verduidelijken wij wat cookies zijn, wat ze precies
doen en welke cookies door de website worden gebruikt en voor welke reden.
Artikel 1 – Wat zijn cookies?
1.1
Cookies zijn tekstbestanden die via een server van een site naar de browser worden
gestuurd. De browser bewaart dit tekstbestand op uw device, hierdoor kan de webserver uw
device herkennen.
Een cookie kan geen programma’s starten.
1.2

Cookies zijn slechts een bepaalde tijd geldig vanaf het moment dat ze worden bewaard op
uw device. Op het moment dat deze geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie door uw
browser verwijderd. De geldigheidsduur hangt af van het soort cookie. Op het moment dat
wij met cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken wij die in overeenstemming
met onze privacyverklaring.

Artikel 2 – Soorten cookies
2.1
Wij maken gebruik van permanente cookies en sessiecookies.
2.2

Permanente cookies worden gebruikt om uw device te laten herkennen door onze site, dit
zorgt ervoor dat de site bij een volgend bezoek sneller wordt geladen.

2.3

Sessiecookies worden gebruikt om te zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek
hebt bekeken. Zo kunnen wij onze diensten zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van
onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser
afsluit.

Artikel 3 – Social media
4.1
Op onze website staan buttons om verschillende webpagina’s te promoten op sociale
netwerken zoals Facebook en Linkedln. Deze buttons werken door middel van stukjes code
die afkomstig zijn van Facebook en Linkedln. Deze code plaatst tevens cookies, wij hebben
daar geen invloed op. In de privacyverklaring van Facebook en Linkedln kunt u lezen hoe deze
bedrijven omgaan met uw persoonsgegevens.
4.2

De verkregen informatie wordt door deze bedrijven zo veel mogelijk geanonimiseerd. De
informatie wordt opgeslagen op hun servers. Zij voldoen aan alle internationale privacyregels
en hanteren een strikt beschermingsbeleid voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.

Artikel 5 – Verwijdering van cookies
5.1
Het is mogelijk geplaatste cookies door u als gebruiker handmatig te verwijderen en het
plaatsen van cookies te voorkomen. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies
en het verwijderen daarvan kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Helpfunctie van uw browser.
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