Cookieverkaring
Wat zijn cookies?
Bezoekt u een website van hellopeople? Dan maken we gebruik van cookies, die we
opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Een cookie is een klein tekstbestand. Met de
informatie in deze tekstbestanden kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen als u later nog
een keer op onze website komt. We onthouden bijvoorbeeld uw inloggegevens en welke
taal u heeft ingesteld. Zo kunnen we u de volgende keer beter en sneller helpen.
Naast cookies zijn er ook nog andere technieken waarmee we informatie op uw
computer, tablet of mobiel kunnen opslaan en uit lezen. Een voorbeeld hiervan is local
storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde. Voor het gemak noemen we dit ook
cookies. Voor het plaatsen van cookies maken we gebruik van verschillende technieken,
zoals bijvoorbeeld Javascript en tracking pixels.
Verander hier uw cookie-instellingen
Wilt u liever niet dat wij informatie over u en over de instellingen van uw apparaten
bewaren? Dan kunt u dit bovenaan deze pagina aangeven. Let op: cookies die al op uw
computer, telefoon of tablet staan, moet u zelf verwijderen. Dat kunnen wij niet voor u
doen. Hieronder leest u hoe u dat doet.
Wilt u cookies verwijderen?
U moet zelf uw cookies verwijderen, als u dat wilt. Hiervoor gaat u naar uw
internetbrowser, bijvoorbeeld Google Chrome, Internet Explorer of Safari. U kunt uw
internetbrowser ook zo instellen, dat u een bericht krijgt als een website cookies
gebruikt. U beslist dan iedere keer opnieuw of u hiervoor toestemming wilt geven. Wilt u
hier meer over weten, dan kunt u de helpfunctie van uw browser gebruiken.
De teksten van onze websites kunnen we op ieder moment aanpassen. Dit geldt ook voor
deze cookieverklaring. Daarom adviseren wij u om deze verklaring regelmatig te lezen.
Waarvoor gebruikt hellopeople cookies?
We gebruiken cookies voor verschillende doelen:
•
Functionele cookies: om onze websites gebruiksvriendelijker te maken.
•
Analytische cookies: om het gebruik van onze websites te analyseren.
•
Social media cookies: om vacatures of webpagina’s via social media te delen.
•
Advertentie cookies: om advertenties te plaatsen.

Deze cookie verklaring is gemaakt op 17 mei 2018. Deze cookie verklaring kan gewijzigd worden.

