Cookiestatement Vivet B.V.
Vivet gebruikt cookies. In het onderstaande document informeren we u over het gebruik van cookies
op onze website. In deze cookieverklaring kunt u lezen wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken
en waarvoor we ze gebruiken.
Wat zijn cookies?
Cookies en gerelateerde technologieën zijn kleine tekstbestanden die met pagina’s van deze website
worden meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer of ander apparaat
worden opgeslagen. Deze tekstbestanden kunnen informatie bevatten over het gebruik van de
website en bepaalde keuzes en instellingen die u hierop hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies
gebruikt om een computer te identificeren. We gebruiken analytische cookies op onze website.
Waarom gebruiken we cookies?
We verzamelen en verwerken gegevens op onze website door middel van cookies en gerelateerde
technologieën om het gedrag van bezoekers van onze websites bij te houden. Hierdoor kunnen we
onze website optimaliseren en aanpassen aan de behoeften en interesses van onze bezoekers.
Analytische cookies
We gebruiken analytische cookies om inzichtelijk te maken welke informatie onze bezoekers nodig
hebben, en welke behoeftes zij hebben. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld zien wie wanneer gebruik
maakt van onze website. We gebruiken hiervoor Google Analytics. Google gebruikt deze informatie
om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en
om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. De
analytische cookies die wij gebruiken hebben geen of maar weinig gevolgen voor uw privacy. Wij
gebruiken deze informatie om onze websites te optimaliseren en gerichte en relevante inhoud aan te
kunnen bieden. Wij gebruiken de volgende analytische cookies met het daarachter vermelde functie:
Naam cookie
Utma,utmt, utmb, utmc, utmz
en utmv

_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN,
_gac_<property-id>

Functie
Deze cookies zijn onderdeel
van de ga.js cookie van
Google Analytics en worden
gebruikt om verkeersdata op te
slaan, het begin en einde van
een sessie te bepalen, de
aantallen en tijd van eerdere
bezoeken te onthouden en
unieke gebruikers te
onderscheiden
Deze cookies zijn onderdeel
van de gtag.js en analytics.js
cookie van Google Analytics en
worden gebruikt om unieke
gebruikers te onderscheiden en
de website te optimaliseren

Bewaartermijn
Maximaal 2 jaar

Maximaal 2 jaar

Third-party cookies
Niet alle cookies worden door Vivet geplaatst. Deze kunnen ook door derde partijen op uw apparaat
worden geplaatst. Dit gebeurt in ieder geval in het geval dat u gebruik maakt van een social media
plug-in. Wij verwijzen u naar de (privacy)verklaringen op de websites van deze derden:
LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Toestemming geven voor cookies
Het gebruik van functionele cookies is nodig om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.
Wij bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van marketing cookies en analytische cookies uit te
schakelen.

Cookies verwijderen
U kunt cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Hiermee wordt ook de eerder gegeven
toestemming ingetrokken. Het is mogelijk dat onze website na het verwijderen van de cookies niet
meer optimaal werkt.
Ten slotte
Vivet kan deze cookieverklaring aanpassen indien we onze website veranderen of indien de
regelgeving omtrent cookies veranderd. Om deze reden adviseren wij om deze verklaring periodiek na
te gaan. In ons privacy statement is opgenomen hoe Vivet omgaat met uw privacy en welke rechten u
heeft om inzage in, of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar ons privacy statement.

