Cookie BELEID
Deze kennisgeving is bedoeld om de gevolgde procedures uit te leggen om, via cookies en / of andere
volgtechnologieën, de informatie te verzamelen die gebruikers hebben verstrekt wanneer zij
http://palladium-group.nl/nl/.

Inleiding tot cookies en andere trackingtools
Over het algemeen zijn cookies bestanden die informatie opslaan over uw navigatie op de website. Cookies
slaan enkele details op die u kunnen helpen genieten van uw surfervaring (we kunnen er bijvoorbeeld voor
zorgen dat de informatie op de website bij uw toekomstige bezoeken aan uw voorkeuren beantwoordt).
Tegelijkertijd helpen cookies ons om enkele relevante details over het gebruik van onze website te begrijpen,
bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina's en inhoud te identificeren en voor hoe lang. Met deze tools
kunnen we de website beter laten reageren op uw verzoeken en comfortabeler maken om te navigeren.

Toestemming voor de installatie van cookies
De Europese wetgeving vereist dat exploitanten van websites die cookies of andere soortgelijke
technologieën gebruiken, de gebruiker informeren over de soorten cookies. In bepaalde gevallen vereist de
wet dat wij u om uitdrukkelijke toestemming vragen.
Er zijn hoofdzakelijk drie soorten cookies.
De website-exploitant installeert meestal technische cookies om het gebruikelijke browsen en gebruik van de
website te garanderen (bijvoorbeeld om een aankoop te doen of te authenticeren voor toegang tot
gebieden met beperkte toegang).
Analytische cookies, vergelijkbaar met technische cookies wanneer ze rechtstreeks door de websiteexploitant worden gebruikt, worden gebruikt om informatie in geaggregeerde vorm te verzamelen over het
aantal gebruikers en hoe ze de website bezoeken.
Profiling cookies worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken en om reclameboodschappen te
sturen in overeenstemming met de voorkeuren van de gebruiker bij het surfen op het web. De website maakt
geen gebruik van profielcookies.
Cookies kunnen ook worden onderscheiden tussen first-party en third-party cookies (dit hangt af van de
persoon die de cookie beheert en de informatie ontvangt). We hebben een first-party cookie als de tool
wordt beheerd door de eigenaar van de website, die vervolgens verantwoordelijk is voor het verstrekken van
informatie en het aangeven hoe de tracking kan worden geblokkeerd. We hebben het over cookies van
derden wanneer deze worden beheerd door een andere derde dan de website-eigenaar. Voor deze cookies
ligt de verplichting om te informeren en de methoden voor elke blokkering aan te geven bij de derde partij,
terwijl de eigenaar van de website verplicht is om op de website de link naar de website van de derde te
plaatsen waar deze elementen beschikbaar zijn.

In ons geval gebruikt de website bepaalde hulpmiddelen waarmee analytische cookies van derden kunnen
worden geïnstalleerd. Het gaat met name om de volgende diensten:
Cookienaam: Google Analytics (Google Inc.).
Domein: google-analytics.com
Doel: Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. "('Google'). Google gebruikt de persoonlijke
gegevens om het gebruik van de website bij te houden en te onderzoeken, rapporten samen te stellen en te
delen met andere door Google ontwikkelde diensten. Deze cookie verzamel geaggregeerde informatie die
niet herleidt naar de identiteit van de individuele gebruiker. Anonimisering werkt door het IP-adres van de
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gebruikers te verkorten binnen de grenzen van de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die
deelnemen aan de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. in uitzonderlijke gevallen
wordt het IP-adres naar de servers van Google verzonden en binnen de Verenigde Staten ingekort.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=it
Duur: sommige cookies blijven alleen actief totdat u de browser sluit of wanneer u uitlogt. Andere cookies
'overleven' wanneer u de browser sluit en zijn ook beschikbaar bij latere bezoeken van de gebruiker.
Deze cookies worden persistent genoemd en de server stelt de duur in wanneer ze worden gemaakt. In
sommige gevallen wordt een vervaldatum ingesteld; in andere gevallen is de duur onbeperkt. Dit zijn echter
cookies die het gebruikersprofiel niet traceren en geen gegevens verzamelen over het gedrag van de
gebruiker:
Cookie-naam: ga - Duur: 2 jaar
Cookienaam: gid - Duur: sessie
Cookienaam: gat - Duur: sessie
Cookienaam: 1P_JAR - Duur 1 maand
De gebruiker kan Google Analytics in selectieve modus uitschakelen door de door Google geleverde Opt-out
Add-on in zijn browser te installeren. Raadpleeg de onderstaande link om Google Analytics uit te
schakelen:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Technische cookies vereist
wfvt_ [NUMBER] (Wordfence Security-cookie) staat de juiste werking van de plug-in toe WordFence heeft een
duur van 30 minuten en wordt gebruikt om beveiligingsfouten en kwaadaardige toegangspogingen tot de
site te identificeren en staat de correcte werking van de WordFence-site-beveiligingsinvoegtoepassing toe.
Voor meer informatie, bezoek de WordFence-pagina gewijd aan de "Gebruiksvoorwaarden en
Privacybeleid".
wordfence_verifiedHuman is een permanente cookie die wordt gebruikt voor beveiligingsfuncties van de site,
nodig om de site te beschermen tegen externe aanvallen. Bewaartijd: 1 dag
wordpress_test_cookie is een WordPress-cookie die de correcte werking van het CMS garandeert, dat wil
zeggen de engine waarop de website is gebaseerd. Identificeer de gebruiker en begrijp of hij een admingebruiker of een externe bezoeker is. Duur: sessie
wp-setting-3 is een WordPress-cookie die de correcte werking van het CMS, of de engine waarop de website
is gebaseerd, garandeert. Identificeer de gebruiker en begrijp of hij een admin-gebruiker of een externe
bezoeker is. Duur: 1 jaar
wp-setting-time-3 is een WordPress-cookie die de correcte werking van het CMS, of de engine waarop de
website is gebaseerd, garandeert. Identificeer de gebruiker en begrijp of hij een admin-gebruiker of een
externe bezoeker is. Duur: 1 jaar
De website maakt geen gebruik van profielcookies.

Aard van de gegevensverstrekking
De gebruiker autoriseert het gebruik van de cookies door te blijven navigeren op de website, na het lezen van
de banner. Het verstrekken van gegevens is optioneel.
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De gebruiker kan cookie-instellingen vanuit zijn browser beheren: u kunt de instellingen vervolgens wijzigen
zodat cookies zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verwijderd of niet op uw computer of mobiele
apparaat worden opgeslagen. Omdat elke browser verschillende instellingen heeft, moet u het menu 'Help'
van uw browser controleren om te begrijpen hoe u cookies-gerelateerde instellingen correct kunt wijzigen.
Controleer de volgende link voor meer informatie over het instellen van uw browser:
Chrome:support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer:windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
Safari per OSX:support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
Safari per iPhone, iPad o iPod:support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Opera:help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

De gebruiker kan toestemming geven voor het gebruik van cookies van de website. U kunt alle of sommige
cookies accepteren of ze allemaal weigeren. Als u besluit om cookies uit te schakelen, hebt u geen toegang
tot veel functies die de websites efficiënter maken en werken sommige van onze services niet goed. De
bruikbaarheid van openbare inhoud is echter ook mogelijk door cookies volledig uit te schakelen.
Met betrekking tot cookies van derden, kunt u ook uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking
uitoefenen door navraag te doen via het privacybeleid van de derde, via de opt-outlink indien expliciet
voorzien in het bovengenoemde privacybeleid of cookiebeleid, of door contact op te nemen met de derde
feest direct.

Enkele laatste aanwijzingen
Aangezien de gegevensbeheerder de installatie van cookies en andere volgsystemen die door derden
worden beheerd, technisch niet kan controleren via de services die op de website worden gebruikt, is elke
specifieke verwijzing naar cookies en volgsystemen die door derden zijn geïnstalleerd indicatief. Lees het
privacybeleid van alle services van derden die in dit document worden vermeld voor volledige informatie.
Gezien de complexiteit met betrekking tot de identificatie van technologieën op basis van cookies en hun
zeer nauwe integratie met de werking van het web, wordt de gebruiker verzocht contact op te nemen met
de gegevensbeheerder als hij meer informatie wenst te ontvangen over het gebruik van cookies en over elk
gebruik van hetzelfde - bijvoorbeeld door derden - gemaakt via deze website.
Laatste update 15/10/2019
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