
COOKIE POLICY EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN NXTPEOPLE

WELKE PARTIJEN?

In deze cookie policy wordt verstaan onder NXTPeople:
- NXTPeople NV, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23 en met KBO-nummer 0439.600.535

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de webserver worden aangemaakt, maar die worden opgeslagen op het toestel waarmee je deze website bezoekt, 
zoals de harde schijf van jouw pc of in het geheugen van jouw smartphone of tablet.
Aan de hand van cookies kan je in principe niet worden geïdentificeerd. Het is wel mogelijk te achterhalen met welk toestel je op het internet surft (o.a. via het 
zogenaamde IP-adres). Als een bepaald toestel door meerdere personen wordt gebruikt of als dezelfde persoon meerdere toestellen gebruikt, dan is het evenwel niet te 
achterhalen om welke persoon het gaat, zelfs niet voor de internetprovider.

Er zijn verschillende soort cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Meer informatie over de soorten cookies vind je op www.allaboutcookies.org.

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

FUNCTIONELE (NOODZAKELIJKE) COOKIES

Deze cookies zorgen dat onze website goed functioneert. Ze laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of om 
formulieren in te vullen. Indien je deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijks niet (optimaal) werken. Zo gebruiken we cookies die ervoor 
zorgen dat de gebruiker ingelogd blijft, en cookies die bijhouden of de gebruiker de cookie policy al dan niet heeft aanvaard.

VOORKEURCOOKIES

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website informatie kan onthouden, die van invloed is op de vormgeving van de website. Hierbij kan bv gedacht worden aan de 
voorkeurstaal, de regio waar iemand woont, … Ze zorgen ervoor dat jij als bezoeker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Zo maakt de website gebruik van een 
registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om je te herkennen indien je de website opnieuw bezoekt, jouw registratiegegevens op te slaan of 
jouw voorkeuren die je hebt aangegeven op de website, te onthouden.

ANALYTISCHE COOKIES

NXTPeople kan gebruik maken van cookies voor website analyse via het gebruik van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website 
gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google 
mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google 
zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie met betrekking tot het privacy beleid van Google, zie https://
www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy.

Deze cookie werd privacy vriendelijk ingesteld overeenkomstig de handleiding van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.
nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf)

SOCIAL MEDIA COOKIES

Onze website biedt de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit 
kunnen deze sociale netwerken cookies op jouw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is. Daarnaast kan deze website mediabestanden van 
websites van derden zoals bijvoorbeeld Youtube.com (Google) bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst 
worden. Verder kunnen bepaalde pagina’s een facebookpixel bevatten.
Voor meer informatie omtrent hoe deze ondernemingen omgaan met persoonsgegevens:

Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/basics
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy

HOE KAN JE JE COOKIES BEHEREN?

De functionele cookies kan je niet uitschakelen.
De andere cookies worden enkel geplaatst met toestemming die jij geeft bij het 1ste bezoek op onze website. Deze toestemming kan ten allen tijde aangepast worden 
via de cookie manager op onze website.

WIJZIGINGEN AAN DIT COOKIEBELEID

De voorwaarden van deze policy kunnen van tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die wij voorzien, worden via passende kennisgeving op de website gepubliceerd.
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