Schindler - Cookiebeleid
Onze website (de "Website") gebruikt cookies. Deze cookies stellen ons in staat u te
onderscheiden van andere gebruikers van onze Website, hetgeen ons helpt u een goede
ervaring te bieden wanneer u op onze Website surft en ons toelaat verbeteringen aan te
brengen.
Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat we opslaan op uw browser of op de
harde schijf van uw computer, als u daarmee instemt. Cookies bevatten informatie die wordt
overgebracht naar de harde schijf van uw computer.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op deze Website:
•

Strikt noodzakelijke cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze
Website. Zij omvatten, bijvoorbeeld, cookies die u in staat stellen in te loggen op
beveiligde delen van onze Website.

•

Analytische/prestatiecookies. Zij stellen ons in staat het aantal bezoekers te herkennen
en te tellen en te zien hoe bezoekers navigeren op onze Website wanneer zij deze
gebruiken. Dit helpt ons bij het verbeteren van de manier waarop onze Website werkt,
bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat zij zoeken.

•

Functionaliteitscookies. Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u naar onze
Website terugkeert. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij
naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld, uw keuze van taal of
regio).

•

'Targeting' cookies. Deze cookies registreren uw bezoek aan onze Website, de pagina's
die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd. Wij zullen deze informatie gebruiken
om onze Website beter af te stemmen op uw behoeften. Wij kunnen deze informatie voor
dit doel ook met derden delen.

U kunt meer informatie vinden over de afzonderlijke door ons gebruikte cookies en het doel
waarvoor we ze gebruiken in de onderstaande tabel:
Cookie

Privacybeleid

Landenselectie
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Nocountryselector

Duur
1 jaar
(als de gebruiker de
cookies niet eerder
verwijdert)
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landenkeuzemenu werd
gekozen)
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een meertalige Website)

Sessie cookie
(de cookie geldt enkel
tijdens huidige
browsersessie en zal Onthoudt het gekozen volume
worden verwijderd
van de videospeler
wanneer de browser
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1 maand

Wordt ingesteld door het
analysetool en onthoudt
bezoekers die terugkeren naar
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Onthoudt als de gebruiker
1 jaar (als de gebruiker heeft gekozen om niet te
de cookies niet eerder worden getraceerd (opt-out)
verwijdert)
via het analysetool

Houd er rekening mee dat derden (waaronder, bijvoorbeeld, reclamenetwerken en aanbieders
van externe diensten zoals website-verkeeranalyse [web traffic analysis]) ook cookies kunnen
gebruiken, waarover wij geen controle hebben.
U moet er zich ook van bewust zijn dat er cookies zijn, aangetroffen in de Internet tools van
andere ondernemingen, die door ons worden gebruikt om de Website te verbeteren. Voorbeelden
van zulke tools zijn de "sociale knoppen" op onze Website, die u toelaten de webpagina's te
delen of als favoriet op te slaan.
Het menu 'Help' op de menubalk van de meeste browsers zal u vertellen hoe te verhinderen dat
uw browser nieuwe cookies aanvaardt, hoe uw browser te laten melden wanneer u een nieuwe
cookie ontvangt en hoe cookies helemaal uit te schakelen. U kunt gelijkaardige gegevens
gebruikt door browser add-ons, zoals flash cookies, ook uitschakelen of verwijderen door de
instellingen van de add-on te veranderen of door de handleiding van uw browser te raadplegen.
U blokkeert cookies door de instelling op uw browser te activeren die u toelaat om het instellen
van alle of sommige cookies te weigeren. Echter, indien u uw browserinstellingen gebruikt om

alle cookies te blokkeren (met inbegrip van essentiële cookies), zal u mogelijks onze Website of
delen ervan niet kunnen bezoeken. Wij slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op en
de cookies op zich geven ons geen informatie over uw e-mailadres.
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