Newpeople - Cookieverklaring (2020)
Met jouw akkoord geef je toestemming voor alle diensten die gebonden zijn aan het merk
Newpeople, welke vallen onder de diensten van alle aan Newpeople gelieerde entiteiten.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat
met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser
op je harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij
een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit
bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het
surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden niet automatisch verwijderd zodra je jouw
webbrowser afsluit.
Wij gebruiken cookies om instellingen en voorkeuren te onthouden voor een optimale experience.
Je kunt deze cookies uitzetten via je browser of via je profielpagina.
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie
hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je
een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.
Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn.
Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.
Newpeople behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze Cookieverklaring. Elke
aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je aan deze dit document geregeld
te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Cookieverklaring op de hoogte bent.
Voor meer informatie over de wijze waarop we met jouw gegevens omgaan verwijzen wij naar ons
privacy statement.
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