COOKIEVERKLARING

COOKIEVERKLARING
Welkom op de website van HVG Law (“Website”). De Website wordt beheerd door HVG Law (“wij”). Wij maken
op de Website gebruik van cookies.
Voordat u gebruik maakt van de Website, wordt u gevraagd om akkoord te gaan met het gebruik door HVG Law
van cookies. Alle informatie met betrekking tot deze cookies kunt u in deze cookieverklaring lezen.
In het geval u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan (een gedeelte van) de Website niet volledig
toegankelijk voor u zijn.

WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere
apparaten met internet-toegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer u de Website bezoekt. Een cookie
bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de "levensduur" van de cookie (dat wil
zeggen hoe lang de cookie op uw computer/toestel zal blijven) en een waarde, die meestal bestaat uit een
willekeurig gegenereerd uniek nummer.
Cookies kunnen gepaard gaan met het verzamelen van uw persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is elk
gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor meer informatie over
de verwerking van uw persoonsgegevens, vind u hier onze Privacyverklaring.

WAAR GEBRUIKEN WIJ COOKIES VOOR?
Wij gebruiken cookies om de Website eenvoudiger in gebruik te maken en om de Website beter af te stemmen
op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige
activiteiten en sessies op de Website te verbeteren. Ook gebruiken wij cookies om anonieme statistieken
samen te stellen waarmee wij inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers gebruik maken van de
Website, zodat bijvoorbeeld de structuur en inhoud van de Website kunnen worden verbeterd.

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WIJ?
Er zijn twee soorten cookies die gebruikt worden op de Website: "sessie-cookies" en "blijvende cookies".
Sessie-cookies zijn tijdelijke cookies die op uw computer blijven totdat u de Website weer verlaat. Een blijvende
cookie blijft voor langere tijd op uw computer. Hoe lang de cookie op uw apparaat blijft zal afhangen van de
duur of de "levensduur" van de specifieke cookie en de instellingen van uw browser. Daarnaast kunnen deze
“blijvende cookies” altijd handmatig worden verwijderd.

SOORTEN FIRST-PARTY COOKIES DIE GEBRUIKT WORDEN OP DE WEBSITE
Soort cookie

Toestemming
vereist?

Wat doen ze?

Verzamelen deze cookies mijn
persoonsgegevens?

Technisch
noodzakelijke cookies

Nee

Deze cookies zijn essentieel om
ervoor te zorgen dat de Website
goed werkt. Ze stellen u in staat om
door de Website te navigeren en
onze functies te gebruiken.

Deze cookies verzamelen uw
persoonsgegevens niet.

Functionaliteits-cookies Nee

Deze cookies kunnen de Website
zich laten herinneren welke keuzes
u maakt (zoals uw gebruikersnaam,
taal of de regio waarin u zich
bevindt).

Deze cookies verzamelen uw
persoonsgegevens niet.

SOORTEN THIRD-PARTY COOKIES DIE GEBRUIKT WORDEN OP DE WEBSITE
Gebruikte cookie

Wat doen ze?

Hoe lang blijft de
cookie op het
apparaat?

Rich Media

Blijvend
Ondersteunt verschillende
delen van functionaliteit op de
Website en websites van
partners zoals het afspelen
van video’s.

Cookiegegevens

YouTube:
http://www.google.co.uk/intl/en/policies/priva
cy/

GEBRUIKEN WIJ COOKIES VAN DERDEN?
Wij gebruiken een aantal leveranciers die ook namens ons cookies op uw computer kunnen installeren wanneer
u de Website bezoekt, om hen in staat te stellen hun diensten te leveren. Voor meer informatie over deze
cookies, zie de tabel onder het hoofdstuk “Welke soorten cookies gebruiken wij?”.
Wanneer u de Website bezoekt, kunt u cookies van websites of domeinen van derden ontvangen. Wij streven
ernaar deze cookies te identificeren voordat ze worden gebruikt, zodat u kunt beslissen of u ze wenst te
accepteren. Meer informatie over deze cookies en hoe u deze kunt verwijderen is mogelijk beschikbaar op de
website van de betreffende derde.

HOE KAN IK COOKIES BEHEREN OF VERWIJDEREN?
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de instellingen
wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar uw computer.
U kunt cookies op een aantal manieren beheren. Raadpleeg uw browserinstructies of helpscherm om meer te
weten te komen over hoe u de instellingen van uw browser kunt aanpassen of wijzigen.
Indien u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit van invloed zijn op uw ervaring wanneer u zich op de
Website bevindt. U bent dan bijvoorbeeld niet in staat bepaalde gebieden van de Website te bezoeken of u
ontvangt mogelijk geen persoonlijke informatie als u een bezoek brengt aan de Website.
Als u verschillende apparaten gebruikt om de Website te bekijken (bijvoorbeeld uw computer, smartphone,
tablet etc.) moet u ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan uw cookievoorkeuren. Hier vindt u meer informatie: http://www.allaboutcookies.org/faqs/.

MEER INFORMATIE
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
► Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
► Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
► Consumentenbond: “Tracking cookies blokkeren”
► Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising“

