Cookieverklaring Treffer uitzendbureau
U bevindt zich op www.Trefferuitzendbureau.nl, en/of www.treffer.nl de website van Treffer
uitzendbureau.
Treffer uitzendbureau gelooft in transparantie en echtheid. We willen dus ook open zijn over data
die we via cookies verzamelen die aan u gerelateerd kunnen zijn. In deze cookieverklaring leest u
welke gegevens dit kunnen zijn en wat wij daarmee doen.
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1. Soorten cookies
Treffer uitzendbureau maakt op deze website, net als de meeste websites, gebruik van cookies om u
de beste gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer
worden opgeslagen als u een website bezoekt (de duur van bewaren varieert per cookie).
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, bedoeld om de website goed te
laten werken en te analyseren. Voor het gebruik van dit type cookies is het niet vereist om de
internetgebruiker eerst om toestemming te vragen.
De informatie in cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres. Voor zover met
behulp van cookies persoonsgegevens worden verzameld, worden die verwerkt conform de
bepalingen, zie de privacyverklaring op deze website.

2. Doelen van de cookies
De cookies helpen ons om:
- De website te laten werken zoals u dat verwacht;
- Uw instellingen te bewaren tijdens en tussen bezoeken in;
- Onze website aan uw behoeften aan te passen zodat u sneller kunt vinden wat u zoekt;
- Onze website steeds beter te maken voor u;
- Wanneer u bent ingelogd, u dit ook blijft;
- U de mogelijkheid te kunnen bieden om inloggegevens op te slaan;

Daarnaast gebruiken wij cookies om statistieken te verzamelen over:
- IP adres en land locatie;
- Browser informatie (inclusief browser type, instellingen en taal);
- Operating systeem;
- Datum en tijd waarop en hoe lang u de website bezocht;
- Het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze
website;
- Informatie over website gebruik, inclusief de paden die u heeft genomen als u van pagina
naar pagina navigeert (de zogenaamde "click stream");
- Informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de website;
- De (geo)locatie waar u zich bevindt;
- Of bezoekers onze website al eerder bezocht hebben;
- Of u gebruik maakt van functionaliteiten van de website. Bijvoorbeeld het solliciteren en het
aanmelden van een vacature
Als de instellingen van uw browser, die u gebruikt om deze website te bekijken, het gebruik van
cookies accepteren en u het gebruik van onze website voorzet, dan gaan wij ervan uit dat u het
gebruik van onze cookies accepteert.

3. Details over de cookies van onszelf
Wij gebruiken cookies van:
(a) Digiself
Dit is een dienst van het Nederlandse bedrijf Digivotion. Digiself is de software die gebruikt wordt om
de website te beheren. Digiself maakt gebruik van cookies voor de werking van de website en de
webserver.
Cookienaam: PHPSESSID. Dit cookie helpt met het identificeren van iedere browser sessie op de
server zodat de bezoeker niet onderbroken wordt tijdens zijn reis door de website. Tevens voor het
bewaren van de inlogstatus in Digiself. Bewaartermijn : tot de browser wordt gesloten.
Cookienaam: cookie_consent_given. Om te onthouden of cookies zijn geaccepteerd.
Bewaartermijn : 1 jaar.
Digiself kan onder strikte voorwaarden en alleen met uw toestemming data met derden delen. Zie
onze privacyverklaring op deze website.

4. Cookies van derde partijen
Deze website kan content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content bevatten,
bijvoorbeeld artikelen en video's. Deze content kun je soms door middel van buttons delen via social
media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van
de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt
delen.

(a) Google Analytics
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De data in de cookies zijn
anoniem en bevatten geen Persoonsgegevens. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om
rapporten op te stellen voor Digivotion en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
internetgebruik. De cookies komt van Google en worden maximaal 2 jaar bewaard.
Meer informatie kunt u vinden op:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl, of
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Om u een idee te geven hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt, is er op de site van Google
een voorbeeld te bekijken.
Google deelt anonieme data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Op onze website maken wij gebruik van IP-anonimisering, zodat jouw IP-adres door Google binnen
lidstaten van de Europese Unie of in andere EER verdragsstaten wordt verkort. Slechts in
uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden
en pas daar verkort.
(b) Google Maps
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. We tonen informatie op kaarten van Google
Maps, bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een vestiging. De cookie komt van Google en wordt 1
jaar bewaard.
Google deelt anonieme data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
(c) Hotjar
Dit is een dienst van het Europese bedrijf Hotjar Ltd uit Malta. Hotjar geeft ons inzicht in hoe je als
unieke, anonieme bezoeker realtime onze website gebruikt (muiskliks, muisbewegingen, scroll
activiteit). Met de verzamelde informatie kunnen we de website en onze dienstverlening verbeteren.
Wij hebben Hotjar zo ingesteld dat er geen IP-adressen worden vastgelegd, gegevens zijn niet dus
herleidbaar tot jouw IP-adres. Er worden alleen analytische gegevens gebruikt.
De cookies van Hotjar zijn nodig om te bepalen of je een nieuwe of terugkerende bezoeker bent en
om te zorgen dat je niet telkens hetzelfde formulier te zien krijgt. Bewaartermijn is 1 jaar.
Hotjar deelt geen data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.hotjar.com/privacy

(d) Facebook
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s
de gebruiker bezoek zodat u berichten kunt liken uw status updaten. De cookie komt van Facebook
en wordt 1 jaar bewaard.
Facebook deelt anonieme data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
(e) Google AdWords - Google Dynamics Remarketing
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. De Google AdWords-cookie houdt bij welke
pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites
getoond kunnen worden. De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Google deelt anonieme data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
(f) LinkedIn
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf LinkedIn. De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s
de gebruiker bezoek en maakt het mogelijk om berichten te delen. De cookie komt van LinkedIn en
wordt maximaal 2 jaar bewaard.
LinkedIn deelt data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
(g) Visual Website Optimizer
Dit is een dienst van het Indiase bedrijf Wingify. De Visual Website Optimizer–cookie houdt bij waar
de gebruiker klikt op de website. Hierdoor kunnen we de
website-ervaring voor de gebruiker verbeteren. De cookie komt van Visual Website Optimizer en
wordt 100 dagen bewaard.
Visual website optimizer deelt verzamelde data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://vwo.com/privacy-policy/
(h) Tawk.to
De Tawk.to-cookie houdt bij op welke pagina de gebruiker zich bevindt, zodat een opleidingsadviseur
via live chat reactief de gebruiker te woord kan staan bij vragen. De cookie komt van Tawk.to en
wordt 1 jaar bewaard.
Tawk.to deelt geen informatie met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.tawk.to/terms-of-service/
(i) AddThis
AddThis is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Clearspring Technologies. Het is een dienst
waarmee een bezoeker pagina's kan delen via vele social media platformen, zoals Twitter, Facebook,
Hyves en dergelijke. De cookie komt van Addthis en wordt 2 jaar bewaard.

Addthis deelt anonieme data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
http://www.addthis.com/privacy
(j) YouTube
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. De cookies worden onder andere gebruikt voor
het herkennen van je voorkeuren en om te bepalen wat het beste formaat video is voor je
beeldscherm. De cookie komt van Youtube en wordt maximaal 2 jaar bewaard.
Google deelt anonieme data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
(k) Twitter
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Twitter. Dit cookie houdt bij welke pagina's u bekijkt. Zo
kunt u informatie van onze website delen via Twitter, berichten liken en inzicht vergaren via een
getoonde tijdlijn. De cookies komen van Twitter en worden maximaal 2 jaar bewaard.
Twitter deelt verzamelde data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://twitter.com/en/privacy
(l) Usabilla
Dit is een dienst van het Nederlandse bedrijf Usabilla. We vragen soms om online feedback en dit
cookie voorkomt dat u hetzelfde verzoek opnieuw krijgt. De cookie komt van Usabilla en wordt
gedurende de sessie bewaard.
Usabilla deelt geen informatie met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://usabilla.com/cookie-policy/.
(m) Gemini
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Countersoft. Dit cookie helpt met het identificeren van
iedere browser sessie op de server zodat de gebruiker van Gemini niet onderbroken wordt tijdens
het gebruik. De cookie komt van Gemini en wordt bewaard tot de browser wordt gesloten.

Gemini deelt geen informatie met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.countersoft.com/privacy/
(n) Google+
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Dit cookie houdt bij welke pagina's u bekijkt. Zo
kunt u informatie van onze website delen via LinkedIn. De cookie komt van Google en wordt na
maximaal 1 maand verwijderd.
Google deelt anonieme data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

(o) Pinterest
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Pinterest Inc. De Pinterest "Pin it" -knop en social
media widgets zorgen voor interactie met de Pinterest-website. De cookie komt van Pinterest en
wordt na maximaal 1 maand verwijderd.
Pinterest deelt anonieme data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy
(p) reCAPTCHA
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze service controleert of een aanvraag is
uitgevoerd door een mens of wordt misbruikt door een geautomatiseerd proces. De cookie komt van
Google en wordt na maximaal 6 maanden verwijderd.
Google deelt anonieme data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
(q) Vimeo
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Vimeo LLC. Door deze cookie kunt u video’s op onze
website bekijken. De cookie komt van Vimeo en wordt na maximaal 12 maanden verwijderd.
Vimeo deelt anonieme data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://vimeo.com/cookie_policy
(r) Google Tag manager
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. De cookie meet met de gekoppelde tracking
code van Google Analytics (anoniem). De cookie komt van Google en wordt na maximaal 2 jaar
verwijderd.
Google deelt anonieme data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
(s) Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Deze Privacy & Cookie Verklaring geldt alleen voor
deze website en wij raden je aan het Privacy beleid van de websites waarnaar verwezen wordt ook
te raadplegen.

5. Onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in
de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als
onze webpagina's zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten,
plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website
getoond worden.
Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus
niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij.

6. Cookies verwijderen / uitschakelen
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u wordt
geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Elke browser is anders, dus we raden u aan de
helpfunctie te lezen om erachter te komen hoe u cookie instellingen kunt aanpassen. Voor meer
informatie over cookies kunt u de websites www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ bezoeken.
Meestal kunt u als bezoeker van de website(s) hierna toch nog onbeperkt gebruik maken van de
website. Het is echter mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal of
helemaal niet functioneren als u cookies weigert.
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
- Cookierecht.nl
- Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
- Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
- Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
- Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
- Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””

7. Wijzigingen cookieverklaring
De cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom deze
cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de manier waarop Treffer
uitzendbureau met cookies omgaat.
Deze versie is opgesteld in mei 2018.

8. Contactgegevens Treffer uitzendbureau
Voor vragen over cookies en hoe wij daar mee omgaan kunt u contact opnemen via:
Telefoonnummer:
072-5348571
E-mailadres:
info@trefferuitzendbureau.nl
Bezoekadres:
Stationsplein 30-32 1703 WB Heerhugowaard

