Cookie statement
DMCC Nederland B.V. (“DMCC”) maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Dit doen wij om
onze website te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren
en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites en LinkedIn.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen
van uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hieronder leest u welke typen cookies door
DMCC worden geplaatst en voor welke doeleinden deze cookies gebruikt worden.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website van DMCC te laten functioneren. Deze cookies
maken mogelijk dat alle webformulieren juist werken.
Analytische cookies
DMCC maakt gebruik van analytische cookies om het gebruik van de websites te onderzoeken en om
inzicht te verkrijgen in de wijze waarop en hoe vaak de website en pagina’s worden bezocht. Aan de
hand van deze informatie kan DMCC aanpassingen en verbeteringen doorvoeren en zorgt DMCC ervoor
dat de websites optimaal blijven werken.
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Google Analytics geven onder andere inzicht in hoe bezoekers op de website zijn gekomen, welke
webpagina’s bezoekers bezocht hebben en hoeveel tijd bezoekers gemiddeld op de website
doorbrengen.
De cookies maken het mogelijk dat DMCC weet of u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen
van onze nieuwsbrief.
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Cookies van Pardot worden gebruikt om informatie op de websites en onze nieuwsbrieven af te
stemmen op interesses, bekeken pagina’s of voorzien worden van interessante aanbiedingen. Het
Pardot cookie kan gebruikt worden om pagina’s te personaliseren en informatie te onthouden om het
u gemakkelijker te maken. Reeds ingevulde persoonsgegevens of voorkeuren worden voor u
onthouden, zo hoeft u bij een vervolgbezoek dit niet opnieuw in te vullen.
Cookies van Sharspring worden gebruikt om informatie op de websites en onze nieuwsbrieven af te
stemmen op interesses, bekeken pagina’s of voorzien worden van interessante aanbiedingen. Het
SharpSpring cookie kan gebruikt worden om pagina’s te personaliseren en informatie te onthouden
om het u gemakkelijker te maken. Reeds ingevulde persoonsgegevens of voorkeuren worden voor u
onthouden, zo hoeft u bij een vervolgbezoek dit niet opnieuw in te vullen.
LinkedIn Analytics cookies worden gebruikt om het gebruik van de website bij te houden. Het LinkedIn
Analytics cookie kan gebruikt worden om ingevulde formulieren op onze website te meten (conversie).
Marketing cookies
DMCC maakt voor marketing doeleinden gebruik van cookies LinkedIn Ads. Met behulp van deze
cookies kunnen wij onze reclames op LinkedIn tonen. Bezoekers die eerder interesse hebben getoond
in onze diensten kunnen aanbiedingen van DMCC te zien krijgen op LinkedIn.
Marketing cookies
LinkedIn
lang, BizoID,
UserMatchHistory (nog
meer?)

Verschillende vervaldata, raadpleeg het privacy
beleid van LinkedIn voor meer informatie.

Sociale media
Voor het kunnen delen van content op de website via sociale media maakt DMCC geen gebruik van
cookies. De buttons waarmee content gedeeld kan worden, betreffen links naar het betreffende sociale
media platform.
Cookie instellingen wijzigen
Via uw browserinstellingen kunt u de geplaatste cookies eenvoudig verwijderen. Let er op dat u de
instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt, dient aan te passen. Houd er ook
rekening mee dat de websites zonder cookies mogelijk niet optimaal werken. Hoe u uw instellingen
kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik
op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan:
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer 7 en 8
• Internet Explorer 9
• Safari
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• Opera
Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.
Rotterdam, april 2018
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