COOKIEBELEID
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies om de website te verbeteren. Wij
gebruiken deze gegevens om met tools van andere partijen deze informatie te analyseren,
onze website te verbeteren en u van de juiste informatie te voorzien. Voor de cookies die wij
gebruiken is geen toestemming vereist.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die tijdens een bezoek aan een website op uw
computer, laptop of mobiele telefoon worden geplaatst. U moet als gebruiker
over de plaatsing van cookies vooraf worden geïnformeerd. Bepaalde (soorten)
cookies mogen niet eerder worden geplaatst, dan dat u hiervoor toestemming
heeft verleend.
Functionele cookies
Op onze website worden functionele cookies geplaatst die zorgen voor een goede
werking van onze website en die uw gebruikerservaring optimaliseren. Wij plaatsen
functionele cookies om uw webbrowser en gegevens te onthouden, zodat de
website optimaal getoond wordt.
De gegevens die wij via functionele cookies verzamelen worden niet aan derden
verstrekt. Voor deze cookies is geen toestemming vereist.
Analytische cookies
Dit zijn cookies die helpen onze website te verbeteren. Wij maken gebruik van
Google Analytics en diensten, zoals Hotjar. Deze dienst gebruiken wij om bij te
houden en inzicht te verkrijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. Deze
gegeven verstrekken wij niet aan derden. Daarnaast maken we gebruik van de
dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IPadressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Hiervoor is
geen toestemming van de bezoeker vereist.
Tracking cooking
CEREO maakt momenteel geen gebruik van tracking cookies om doelgroepgericht
advertenties en banners te kunnen plaatsen op andere sites waar u actief bent.
Wanneer u op onze website klikt op één van de buttons van de sociale netwerken
(zoals Twitter, Facebook of LinkedIn), dan komt u terecht op de website van deze
derde partijen. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de
sociale netwerken afkomstig zijn. Deze stukjes code kunnen cookies plaatsen, waar
wij geen invloed op hebben. Wij verwijzen u door naar de privacy verklaringen van
deze sociale netwerken voor meer informatie over de (persoons)gegevens die zij van
u verwerken door middel van deze cookies.
Beveiliging
CEREO neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van uw
persoonsgegevens te beperken. In ons privacyreglement leest u meer over de
maatregelen die wij in dit kader treffen.

