4NG-fund

Privacy verklaring
Wij begrijpen dat jouw persoonlijke informatie belangrijk is. We gaan dan ook op correcte
wijze met jouw data om. In deze privacyverklaring lees je alles over manier waarop jouw
persoonsgegevens worden verzameld hoe daarmee omgegaan wordt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam

Geslacht - Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

Internetbrowser en apparaat type

Gegevens over hoe je onze website gebruikt

Gegevens die je vertrekt via e-mail of telefoon

Waarvoor gebruiken wij je persoonsgegevens
Informatieverzoeken
Bij het invullen van een contactformulier of een informatieverzoek verzoeken wij je vaak

informatie achter te laten zoals een naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam.
Dit doen wij zodat wij contact met je kunnen opnemen en de gewenste informatie
kunnen verstrekken.
Marketing

Wij gebruiken, uitsluitend na toestemming, gegevens voor het versturen van marketing

gerelateerde e-mails zoals een nieuwsbrief of een uitnodiging voor een event. Afmelden
voor deze mailinglijst kan via info@4ng.com.
Analytics

Om onze website goed te laten functioneren en om jouw gebruikerservaring te
verbeteren, verzamelen wij gegevens door middel van Google Analytics. Wij gebruiken
gegevens die ons inzicht geven in het gedrag van bezoekers op de 4net website. Wij

hebben Google niet toegestaan gegevens te gebruiken voor andere Google diensten.
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Recruitment

Wanneer je solliciteert bij 4net gebruiken we de gegevens die je hebt verstrekt om

contact met je op te nemen en de sollicitatieprocedure verder af te handelen. Wij zullen
je gegevens na deze procedure niet voor andere doeleinden gebruiken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens
Je kunt altijd contact met ons opnemen als je inzage wilt in welke persoonsgegevens wij
van jou hebben. Je hebt de volgende rechten:
- Inzien van eigen persoonsgegevens

- Het laten corrigeren of verwijderen van jouw persoonsgegevens
- Intrekken van toestemming

Cookies
4net interactive maakt gebruik van cookies. Dit doen wij om onze website goed te laten

functioneren, het gebruikersgemak te vergroten en de ervaring te verrijking. Persoonlijke
informatie behandelen wij vertrouwelijk en delen wij niet met derden.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je

computer zet op het moment dat je de site bezoekt. Zo kunnen wij de ene gebruiker van
de andere onderscheiden. Er zijn verschillende soorten cookies, zoals noodzakelijke
cookies, cookies om statistieken te analyseren en marketingcookies.
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Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als

paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken.
Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

__cfduid [x2]

activehosted.com app-

Gebruikt door het inhoudsnetwerk,

1 jaar

HTTP Cookie

us1.com

Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te
identificeren.

CookieConsent

cookieinfo.net

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op

1 jaar

HTTP Cookie

PHPSESSID [x2]

cookieinfo.net

Houdt gebruikerssessiestatus voor alle

Session

HTTP Cookie

nuboworksbv.

activehosted.com

voor het huidige domein

paginaaanvragen bij.

Statistieken

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website
gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

_dc_gtm_UA-#

cookieinfo.net

Gebruikt door Google Tag Manager om het

1 dag

HTTP Cookie

2 jaar

HTTP Cookie

1 dag

HTTP Cookie

Session

Pixel Tracker

laden van een Google Analytics-scripttag te
regelen.

_ga

cookieinfo.net

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt

om statistische gegevens te genereren over
hoe de bezoeker de website gebruikt.

_gid

cookieinfo.net

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt

om statistische gegevens te genereren over
hoe de bezoeker de website gebruikt.

collect

googleanalytics.com

Gebruikt om gegevens naar Google

Analytics te verzenden over het apparaat en
het gedrag van de bezoeker. Traceert de
bezoeker op verschillende apparaten en
marketingkanalen
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Marketing Marketingcookies

worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken.
Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de
individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en
externe adverteerders.
Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

_fbp

cookieinfo.net

Gebruikt door Facebook om een reeks

3 maanden

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

advertentieproducten te leveren, zoals

realtime bieden van externe adverteerders.
ads/ga-audiences

Google.com

Used by Google AdWords to re-engage
visitors that are likely to convert to

customers based on the visitor's online
behaviour across websites.
cmp649252705

Trackcmp.net

In afwachting

29 dagen

HTTP Cookie

fr

Facebook.com

Gebruikt door Facebook om een reeks

3 maanden

HTTP Cookie

1 dag

HTTP Cookie

1 jaar

HTTP Cookie

8 maanden

HTTP Cookie

advertentieproducten te leveren, zoals

realtime bieden van externe adverteerders.
GPS

Youtube.com

Registreert een uniek ID op mobiele

apparaten om tracking mogelijk te maken
op basis van geografische GPS-locatie.

IDE

Doubleclick.net

Gebruikt door Google DoubleClick om de
acties van de websitegebruiker te

registreren en te rapporteren na het
bekijken of klikken op een van de

advertenties van de adverteerder met het

doel de effectiviteit van een advertentie te
meten en om gerichte advertenties aan de
gebruiker te presenteren.
PREF

Youtube.com

Registreert een unieke ID die door Google
wordt gebruikt om statistieken bij te

houden over hoe de bezoeker YouTube

video's op verschillende websites gebruikt.
Prism_649252705

prism.app-us1.com

In afwachting

29 dagen

HTTP Cookie

Rc::c

google.com

Gebruikt in context met video-advertenties.

Session

HTML Local

1 dag

HTTP Cookie

De cookie beperkt het aantal keren dat een

bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt.

Storage

De cookie wordt ook gebruikt om de

relevantie van de videoadvertentie voor de
specifieke bezoeker te waarborgen.
Test_cookie

Doubleclick.net
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tr

Facebook.com

Gebruikt door Facebook om een reeks

advertentieproducten te leveren, zoals

Session

Pixel tracker

179 dagen

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Session

HTML Local

Persistent

HTML Local

Persistent

HTML Local

Session

HTML Local

Session

HTML Local

Session

HTML Local

realtime bieden van externe adverteerders.
VISITOR_INFO_LIVE

Youtube.com

Probeert de bandbreedte van gebruikers te
schatten op pagina's met geïntegreerde
YouTube-video's.

YSC

Youtube.com

Registreert een unieke ID om statistieken bij
te houden van welke video's van YouTube
de gebruiker heeft gezien. YES

Yt-remote-castinstaleld

Youtube.com

Bewaart de voorkeuren van de videospeler
van de gebruiker met ingesloten YouTubevideo

yt-

remoteconnected-

Youtube.com

devices

yt-remote-device-id

Bewaart de voorkeuren van de videospeler
van de gebruiker met ingesloten YouTubevideo

Youtube.com

Bewaart de voorkeuren van de videospeler
van de gebruiker met ingesloten YouTubevideo

yt-remote-

fastcheck-period
yt-remote-

sessionapp
yt-remote-

sessionname

Youtube.com

Bewaart de voorkeuren van de videospeler
van de gebruiker met ingesloten YouTubevideo

Youtube.com

Bewaart de voorkeuren van de videospeler
van de gebruiker met ingesloten YouTubevideo

Youtube.com

Bewaart de voorkeuren van de videospeler
van de gebruiker met ingesloten YouTubevideo

Cookies blokkeren en verwijderen
Je kunt cookies ten allen tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je

internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht

ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Het kan voorkomen dat wanneer je geen
cookies accepteert, de website niet optimaal werkt.

Privacy- en cookieverklaring laatst bijgewerkt op 23-9-2019
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Storage

Storage

Storage

Storage

Storage

Storage

