Cookies
Wij gebruiken cookies zodat u meer uit onze website kunt halen. Cookies zijn kleine databestanden die
tijdelijk op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen, om uw ervaring op onze website te
verbeteren. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie over u en kunnen niet worden gebruikt om u te
identificeren als individuele gebruiker. Een cookie bevat vaak een uniek identificatienummer; een anoniem
nummer (willekeurig gegenereerd) opgeslagen op uw apparaat. Sommigen vervallen aan het einde van uw
websitesessie; anderen blijven langer op uw computer aanwezig.
Soorten cookies
First-party cookies
First-party cookies zijn van de website die u bezoekt en kunnen alleen worden gelezen door die website.
Cookies van derden
Cookies van derden zijn van andere organisaties die wij gebruiken voor verschillende diensten. Wij gebruiken
bijvoorbeeld externe analytische diensten waarvan de leveranciers namens ons cookies plaatsen om te
kunnen rapporteren wat populair is en wat niet. De website die u bezoekt, kan mogelijk ook geïntegreerde
inhoud bevatten van bijvoorbeeld YouTube, die mogelijk hun eigen cookies gebruiken.
Waarom zou ik cookies toestaan?
De informatie die cookies bevatten, wordt gebruikt om diensten voor u te verbeteren, bijvoorbeeld om:
§ het mogelijk te maken uw apparaat te herkennen zodat u niet telkens dezelfde informatie hoeft op te
geven tijdens een sessie, bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier of vragenlijst op internet
§ de My Collection functionaliteit te ondersteunen
§ ervoor te zorgen dat uw videospeler goed werkt
§ te meten hoeveel mensen diensten gebruiken en ervoor te zorgen dat deze diensten gemakkelijker in
gebruik worden en genoeg capaciteit hebben om ze snel te houden; anonieme gegevens te analyseren
zodat wij kunnen zien hoe mensen omgaan met de verschillende aspecten van onze online diensten
zodat we deze kunnen verbeteren
Wat als ik geen toestemming geef?
Als u ervoor kiest geen toestemming te geven voor cookies, kunnen bepaalde functies van de website niet
worden weergegeven of niet goed werken. Dit beperkt wat u kunt doen op onze site en kan van invloed zijn op
het design en de gebruikerservaring.
Voorbeelden van aspecten die beïnvloed kunnen worden:
§ het gebruik van de My Collection functionaliteit
§ een gepersonaliseerde ervaring op onze website
§ het kijken van video's
§ het liken en delen van deze pagina op sociaalnetwerksites
§ het bekijken van geïntegreerde inhoud
Cookies op deze website
Cookiebeleid
§ „cookiesAccepted“-Cookie
Deze cookie bewaart informatie over keuzes van gebruikers met betrekking tot cookies.
De cookie wordt gebruikt als de gebruiker cookies accepteert ('true') of weigert ('false').
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myCollection
§ „myCollection“-Cookie
De myCollection Cookie wordt gebruikt om de numerieke ID van een verzameling inhoudselementen
van een gebruiker op te slaan, evenals een mogelijk "gekregen" verzameling inhoudselementen. Als
een gebruiker cookies weigert, is het gebruik van My Collection niet mogelijk. Op verzoek van de My
Collection sectie worden de ID's verstuurd naar de server en geëvalueerd. Er wordt geen andere
informatie gebruikt naast de collection ID's.

Personaliseren
Verschillende cookies worden gebruikt om anonieme informatie over de gebruiker in op te slaan. Deze
informatie wordt gebruikt om gerichte inhoud te bieden aan de gebruiker.
§ „Joico EuropeTaxonomies“-Cookie
Deze cookie slaat informatie op over de onderwerpen van de pagina's die een gebruiker heeft bezocht.
Het onderwerp en een berekende factor worden opgeslagen en geëvalueerd bij het bezoeken van een
pagina.
§ „cmReferrer“-Cookie
Deze cookie slaat informatie op over de oorsprong van een bezoek aan deze website door een
gebruiker. Deze informatie kan opnieuw worden gebruikt om gepersonaliseerde inhoud te tonen aan
de gebruiker.
§ „cmKeyword“-Cookie
Als een gebruiker doorverwezen wordt via een zoekmachine, kan de zoekmachine de trefwoorden die
gebruikt zijn door de gebruiker doorsturen. Deze informatie kan worden geëvalueerd om
geselecteerde inhoud te kunnen tonen.

Websitestatistieken
§ „Google Analytics“ Cookies
Overige
Naast de hierboven genoemde cookies kunnen andere first-party cookies of cookies van derden gebruikt
worden in een (externe) inhoud die in deze website geïntegreerd is en waarbij gebruik gemaakt wordt van
technologieën als iFrames, JavaScript etc. Door het accepteren van cookies accepteert u tevens dat zulke
inhoud cookies mag gebruiken.
Joico Europe heeft geen controle over, en is niet aansprakelijk voor, cookies van derden. Zie de website van
deze derden voor meer informatie.
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