COOKIEBELEID
EN HR solutions B.V.
V 1.0 - MEI 2018
Voor de optimalisatie van de gebruikerservaring en onze dienstverlening maakt EN HR solutions gebruik van cookies. Dit doen wij zowel
op onze eigen websites, als de websites die wij uit naam van onze klanten in beheer hebben. Wij vinden het belangrijk dat je zelf inzage
hebt over de gebruikte cookies, vandaar dat we in dit cookiebeleid specificeren welke cookies bij gebruiken en met welke doeleinden.

WAT ZIJN COOKIES EN HOE GEBRUIKEN WIJ DEZE?
•

Een “cookie” is een stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van jouw computer. Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor jouw
systeem. We gebruiken cookies om jouw activiteit te volgen en om jou de best mogelijke ervaring te kunnen bieden wanneer jij onze website bezoekt. We kunnen de informatie
van cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat we jou bij jouw volgende bezoek opties laten zien die op jouw behoeften zijn afgestemd. We kunnen cookies tevens gebruiken om
verkeer naar onze website te analyseren en voor advertentiedoeleinden.

•

Indien jij wilt controleren welk type cookies jij accepteert bij het bezoek aan onze website of die van onze opdrachtgevers en in ons beheer zijn, dan kun je dit doorgaans doen in
jouw browserinstellingen.

HOE JIJ COOKIES KUNT VERWIJDEREN
•

Indien jij geen cookies wenst te ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de basisfuncties van onze site, kun je cookies weigeren door jouw
browserinstellingen te wijzigen.

•

De meeste webbrowsers zullen cookies accepteren, maar als jij liever hebt dat we op deze wijze geen gegevens van je verzamelen, kun je er in de privacy instellingen van jouw
browser voor kiezen om alle cookies te accepteren, enkele cookies te accepteren of alle cookies te weigeren. Het afwijzen van alle cookies betekent echter dat het mogelijk is dat
je niet van alle functies van onze website kunt profiteren en/of geen sollicitatie kunt achterlaten bij ons of één van onze opdrachtgevers. Elke browser is anders, dus bekijk het
“Helpmenu” van jouw browser om te zien hoe je jouw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen ervan, kun je aboutcookies.org bekijken. Hier vind je ook details over het verwijderen van cookies van jouw
computer.
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OVERZICHT COOKIES
Naam cookie

Doel van de cookie

Verzamelde gegevens

Delen van deze
gegevens met derden

Duur van de
cookie

Privacybeleid
cookieprovider

Addthis

AddThis is een platform voor sociale infrastructuur en sociale
gegevens. Het stelt ons in staat eenvoudige manieren te
creëren waarop gebruikers content kunnen delen en een
meer persoonlijke ervaring op onze website kunnen hebben

Anoniem:
Analytics, browserinformatie,
cookiegegevens, datum/tijd,
demografische gegevens,
paginaweergaven

Geaggregeerde en
anonieme gegevens
worden gedeeld met
derden, waaronder
externe dienstverleners
en externe partners als
marketeers,
integratiepartners,
pixelpartners en
resellers.

1 jaar

http://www.addthis.co
m/privacy/privacypolicy

Geaggregeerde gegevens
Anonieme gegevens
Persoonsgegevens
Gevoelige gegevens

5 jaar

https://policies.google.c
om/privacy?hl=en

Pseudo-anoniem:
Zoekgeschiedenis
Persoonsgegevens:
Naam, adres,
telefoonnummer, emailadres, IP-adres
DoubleClick

Deze cookie stelt ons in staat digitale advertenties te creëren,
verhandelen en beheren. DoubleClick wordt beheerd door
Google.

Anoniem:
Bekeken advertenties,
webanalytics,
browserinformatie,
cookiegegevens, datum/tijd,
demografische gegevens,
type hardware/software,
internetprovider,
interactiegegevens,
paginaweergaven, serving
domains
Pseudo-anoniem:
Zoekgeschiedenis,
Persoonsgegevens:
Naam, adres,
telefoonnummer, emailadres, inloggegevens, IPadres, locatiegebonden
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gegevens, Unique Device ID

Facebook
Custom
Audience

Deze cookie stelt ons in staat om aangepaste lijsten van
bestaande klanten aan te leggen. We kunnen vervolgens
relevante advertenties sturen aan klanten op verschillende
lijsten, afhankelijk van de specifieke interesses van het
publiek op elke lijst.

Anoniem:
Bekeken advertenties,
webanalytics,
browserinformatie,
cookiegegevens, datum/tijd,
demografische gegevens,
type hardware/software,
internetprovider,
interactiegegevens,
paginaweergaven, serving
domains
Persoonsgegevens:
Naam, adres,
telefoonnummer,
emailadres, locatiegebonden
gegevens, Unique Device ID
Gevoelige gegevens
(financiële informatie)

Facebook Pixel

Facebook Pixel is een analytics tool die ons helpt de
effectiviteit van onze advertenties te meten door de
handelingen die mensen verrichten wanneer ze via Facebook
op onze website komen te rapporteren

Anoniem:
Bekeken advertenties,
webanalytics,
browserinformatie,
cookiegegevens, datum/tijd,
demografische gegevens,
type hardware/software,
internetprovider,
interactiegegevens,
paginaweergaven, serving
domains

Anonieme en
geaggregeerde gegevens
worden gedeeld met
advertentie-, meet- en
analysediensten en aan
leveranciers,
dienstverleners en
partners die Facebook’s
bedrijf ondersteunen
(bijvoorbeeld diensten
voor technische
infrastructuur, analyse
van de wijze waarop
advertenties gebruikt
worden, meten van de
effectiviteit van
advertenties en diensten,
klantenservice, faciliteren
van betalingen of het
uitvoeren van
academisch onderzoek
en enquêtes).
Anonieme gegevens
worden gedeeld met
diensten voor
advertenties, metingen
en analyse, alsmede aan
dienstverleners
(bijvoorbeeld partners
die technische en
infrastructurele diensten
verlenen alsmede
analysediensten).

Niet
vrijgegeven
door de
provider van
de cookie

https://www.facebook.c
om/full_data_use_polic
y

Niet
vrijgegeven
door de
provider van
de cookie

https://www.facebook.c
om/full_data_use_polic
y

Persoonsgegevens:
IP-adres, locatiegebonden
gegevens, Device ID, naam,
adres, telefoonnummer, e-
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mailadres

Google
Analytics

Google Tag
Manager

Google
Dynamic
Remarketing

Google Analytics is een dienst voor webanalytics, verzorgd
door Google Inc. Google Analytics gebruikt cookies om ons te
helpen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken.
Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de
website te beoordelen, rapporten over activiteit op de
website voor ons samen te stellen en andere diensten te
leveren met betrekking tot websiteactiviteit en internet
gebruik

Deze cookie wordt geassocieerd met sites die gebruik maken
van Google Tag Manager om andere scripts en code in een
pagina te laden. Deze cookie helpt ons informatie op onze
website te classificeren en het op zo’n wijze te labelen dat de
informatie in toekomstige zoekopdrachten makkelijker
gevonden wordt.
Deze cookie stelt ons in staat digitale advertenties te creëren,
verhandelen en beheren.
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Gevoelige gegevens
(financiële informatie)
Anoniem:
Bekeken advertenties,
webanalytics,
browserinformatie,
cookiegegevens, datum/tijd,
demografische gegevens,
type hardware/software,
internetprovider,
interactiegegevens,
paginaweergaven, serving
domains
Persoonsgegevens: IP-adres,
zoekgeschiedenis,
locatiegebonden gegevens,
Device ID, naam, adres,
telefoonnummer,
emailadres, inloggegevens,
Unique Device ID
Zie Google Analytics

Anoniem:
Bekeken advertenties,
webanalytics,
browserinformatie,
cookiegegevens, datum/tijd,
demografische gegevens,
type hardware/software,
internetprovider,
interactiegegevens,
paginaweergaven, serving
domains

Geaggregeerde gegevens
Anonieme gegevens
Persoonsgegevens

Dit is een
permanente
cookie die na
26 maanden
verloopt. Met
elk nieuw
bezoek wordt
de
vervaldatum
opnieuw op
26 maanden
ingesteld.

https://policies.google.c
om/privacy?hl=en

Zie Google Analytics

De duur van
de sessie

https://policies.google.c
om/privacy?hl=en

Geaggregeerde gegevens
Anonieme gegevens
Persoonsgegevens
Gevoelige gegevens

2 jaar

https://policies.google.c
om/privacy?hl=en
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Pseudo-anoniem:
Zoekgeschiedenis

Google
Adwords
Conversion
Google
Adwords User
Lists
Hotjar

Deze cookie stelt ons in staat digitale advertenties te creëren,
verhandelen en beheren.

Persoonsgegevens:
Naam, adres,
telefoonnummer, emailadres, inloggegevens, IPadres, locatiegebonden
gegevens, Unique Device ID
Zie Google Dynamic
Remarketing

Zie Google Dynamic
Remarketing

2 jaar

https://policies.google.c
om/privacy?hl=en

Deze cookie stelt ons in staat digitale advertenties te creëren,
verhandelen en beheren.

Zie Google Dynamic
Remarketing

Zie Google Dynamic
Remarketing

2 jaar

https://policies.google.c
om/privacy?hl=en

We gebruiken de volgende diensten van Hotjar Ltd:
Heatmaps, bezoekersregistratie, analyse van funnels en
formulieren, feedback polls, enquêtes en recruiters.

Anoniem:
Webanalyse,
browserinformatie,
cookiegegevens, datum/tijd,
demografische gegevens,
type hardware/software,
internetprovider,
interactiegegevens,
paginaweergaven, serving
domains

Niet vrijgegeven door de
provider van de cookie

1 maand

https://www.hotjar.co
m/privacy

Heatmaps tonen anoniem waar op een webpagina bezoekers
klikken. Hierbij geeft rood de “heetste” gebieden op een
pagina weer. Bezoekersregistratie toont ons bezoekers die
onze website gebruiken en vergelijken waar de gebruiker
naartoe beweegt en met de muis klikt. Alle persoonlijke
informatie wordt geanonimiseerd. Funnels kunnen worden
gebruikt om te zien waar we de meeste bezoekers zijn
kwijtgeraakt. Formulieren stellen ons in staat om exact te
analyseren waar op een formulier, bijvoorbeeld in welk veld,
gebruikers stoppen met het invullen van informatie. Het helpt
ons velden te identificeren die verwarrend of problematisch
voor onze bezoekers zijn. Inkomende feedback stelt ons in
staat om live feedback van onze gebruikers over onze
website te verkrijgen. Feedbackpeilingen en enquêtes geven
ons de mogelijkheid pop-up peilingen en enquêtes te creëren
op verschillende webpagina’s. We kunnen een set vragen
creëren en gebruikers een selectie van meerkeuzevragen of
open vragen geven. Recruiters stellen ons in staat onze
bezoekers direct om hulp te vragen op onze pagina's. We
kunnen hen uitnodigen voor een live gebruikerstest via het
delen van een scherm (bijvoorbeeld via Skype) om te kunnen
zien hoe gebruikers onze pagina’s gebruiken en wat zij
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Persoonsgegevens:
IP-adres, locatiegebonden
gegevens,
clickstreamgegevens, Device
ID, Unique Device ID
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denken. De informatie die door de traceercode en cookie
gegenereerd worden over uw gebruik van de website worden
doorgegeven aan en opgeslagen door Hotjar op servers in
Ierland.
Hotjar gebruikt deze informatie om uw gebruik van de
website te evalueren, rapporten over activiteit op de website
samen te stellen voor websitebeheerders en
websitebeheerders te laten zien hoe gebruikers de website
gebruiken en welke feedback ze hebben. Hotjar gebruik een
aantal diensten die gehost worden door derden, zoals Google
Analytics en Optimizely. Het zou kunnen dat deze diensten
informatie verzamelen die uw browser stuurt als onderdeel
van een webpaginaverzoek. Bekijk voor meer informatie het
privacybeleid van deze diensten, dat u respectievelijk hier en
hier vindt. Voor informatie over de manier waarop Google
Analytics en Optimizely uw informatie verzamelen en
gebruiken kunt u het privacybeleid van deze diensten
bekijken.
U kunt hier klikken om u af te melden indien u besluit dat de
diensten van Hotjar (zoals in bovenstaande beschreven) niets
voor u zijn: https://www.hotjar.com/opt-out.

Indeed
Conversion
Tracking Code

Deze cookie wordt ook geplaatst wanneer u een Recruit User
Testers widget minimaliseert. De cookie wordt gebruikt om te
zorgen dat de widget geminimaliseerd blijft terwijl u door
onze site browst.
Deze cookies helpen ons te meten hoe effectief onze
advertentiecampagnes zijn door ons in staat te stellen of een
sollicitant heeft gereageerd op een van onze advertenties op
Indeed. De conversiepixel is geinstalleerd op de
conversiepagina.
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Niet vrijgegeven door de
provider van de cookie

De cookies
die Hotjar
gebruiken
worden voor
verschillende
perioden
opgeslagen:
sommige
cookies
worden 365
dagen
bewaard,
andere alleen

https://www.indeed.nl/l
egal?hl=nl#cookies
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JobClicks
Conversion
Code

LinkedIn Ads

JobClicks is vacature marketing software die vacatures plaatst
op jobboards, google en social media. JobClicks helpt u om de
zichtbaarheid van uw vacatures te vergroten via uw eigen
werken bij site. Via een optimale mix van vakinhoudelijke,
regionale en vacature sites worden uw vacatures door middel
van gerichte advertenties onder de aandacht gebracht bij de
doelgroep.
Deze cookies helpen ons te meten hoe effectief onze
advertentiecampagnes zijn door ons in staat te stellen uw
handelingen nadat u onze advertenties op JobClicks gezien
heeft of erop gereageerd heeft te volgen.
Deze cookies stellen ons in staat onze bedrijfsupdates te
promoten bij gerichte doelgroepen en om u
gepersonaliseerde advertenties te tonen.

voor de duur
van de sessie.
Het IP adres
wordt voor
metingen 1
jaar bewaard.
Na 1 jaar
geanonimisee
rd.

Psuedo-anoniem: IP-adres

Geaggregeerde gegevens
Anonieme gegevens
Persoonsgegevens

http://jobclicks.nl/

Anoniem:
Bekeken advertenties,
browserinformatie,
cookiegegevens, type
hardware/software,
internetprovider,
interactiegegevens,
paginaweergaven, serving
domains

Niet vrijgegeven door de
provider van de cookie

Niet
vrijgegeven
door de
provider van
de cookie

https://www.linkedin.co
m/legal/privacy-policy

Geaggregeerde gegevens

6 maanden

https://www.linkedin.co
m/legal/privacy-policy

Zie LinkedIn Ads

Zolang als
nodig is om
een

https://twitter.com/priv
acy?lang=en

Pseudo-anoniem:
(IP-adres (EU PII),
locatiegebaseerde gegevens,
Device ID (EU PII))

LinkedIn
Analytics

Twitter
Advertising

Deze cookies helpen ons uw interactie met onze LinkedInpagina te analyseren om te volgen hoe vaak u klikt, reageert
of op like klikt op de content op onze LinkedIn-pagina. Ze
verstrekken ons ook informatie over het type mensen dat
naar onze website komt, hoe vaak zij onze website bezoeken
en welke delen van de website het populairst zijn.
Deze cookies helpen ons u advertenties te tonen, de
performance van deze advertenties te meten en te zorgen
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Persoonsgegevens:
Naam, adres,
telefoonnummer, emailadres, inloggegevens
Zie LinkedIn Ads

Anoniem:
Webanalyse,
browserinformatie,
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dat de advertenties relevanter voor u zijn op basis van uw
browsingactiviteiten.

cookiegegevens, datum/tijd,
demografische gegevens,
type hardware/software,
internetprovider,
interactiegegevens,
paginaweergaven

bedrijfsbehoe
fte te
vervullen of
wettelijk
vereist is.

Pseudo-anoniem:
(IP-adres (EU PII),
zoekgeschiedenis,
locatiegebaseerde gegevens,
Device ID (EU PII))

Twitter
Conversion
Tracking
Twitter
Analytics

Deze cookies helpen ons te meten hoe effectief onze
advertentiecampagnes zijn door ons in staat te stellen uw
handelingen nadat u onze advertenties op Twitter gezien
heeft of erop gereageerd heeft te volgen.
Deze cookies helpen ons interactie met onze advertenties en
posts op Twitter te meten en te leren hoe we onze tweets
succesvoller kunnen maken.
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Persoonsgegevens:
Naam, adres,
telefoonnummer, emailadres, inloggegevens,
EU- IP-adres
Zie Twitter Advertising

Zie Twitter Advertising

Geaggregeerde gegevens
Anonieme gegevens
Persoonsgegevens
Gevoelige gegevens
Zie Twitter Advertising

18-24
maanden

https://twitter.com/priv
acy?lang=en

18-24
maanden

https://twitter.com/priv
acy?lang=en
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