Cookiestatement Van Lanschot Chabot B.V. en Mandema en Partners B.V.

Wat zijn cookies?
Van Lanschot Chabot B.V. en Mandema en Partners B.V. (VLCMP) maken gebruik van
cookies. Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden
en opslaan op uw eigen computer, tablet of telefoon. Een cookie slaat niet uw naam,
adres, leeftijd en dergelijke gegevens op. Ook andere persoonlijke gegevens als
wachtwoorden weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw
interesses op basis van uw surfgedrag.

Welke cookies gebruikt VLCMP?
1. Functionele cookies
Dit zijn noodzakelijke cookies om naar behoren te kunnen surfen door de sites. Uw computer onthoudt de indeling
die u zelf gemaakt hebt.

2. Cookies voor websitestatistieken
VLCMP maakt gebruik van een webanalytics-pakket. Bijvoorbeeld om te analyseren welke pagina’s het beste
worden bezocht en via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc). Op basis
daarvan kunnen we onze sites verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te
herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren.

3. Social media cookies
VLCMP maakt gebruik van social media cookies. Deze cookies maken het mogelijk dat u informatie van deze
website kunt delen via social media. Hiervoor zijn buttons op de website toegevoegd. Via het cookie herkent de
social media partij u als gebruiker, waardoor het mogelijk wordt dat u de informatie van de website van VLCMP
kunt delen via het social media platform. De social media cookie wordt pas geplaatst als u op de desbetreffende
knop klikt.
Raadpleeg ook de cookieverklaringen van de social media partijen, voor meer informatie verwijst VLCMP naar:
- Twitter
- LinkedIn
- Facebook
- Youtube
- Vimeo
- Instagram
- Pinterest

4. Tracking cookies
VLCMP plaatst ook tracking cookies. Met deze cookies houden wij bij welke websitepagina’s u bezoekt. Dit maakt
het voor VLCMP mogelijk om uw voorkeuren en interesses te analyseren, zodat wij u aanbiedingen kunnen doen
die passen bij uw wensen en behoeftes.

5. Marketing automation cookies
VLCMP kan gebruik maken van marketing automation. Via marketing automation houdt VLCMP de buyers journey
bij en hierdoor kunnen wij inspelen op uw wensen en behoefte. Bekijk de privacy voorwaarden met cookie
statement van SharpSpring.
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6. Cookies van Google Analytics en Google AdWords en cookies van derde partijen
Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google Inc., als deel van de Google
Analytics, Google AdWords en YouTubediensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te
krijgen over het gebruik van advertenties in de zoekmachine van Google, hoe bezoekers de websites gebruiken en
respectievelijk om video’s van het YouTube platform te kunnen tonen via onze websites. Deze analytics, advertentie
en video diensten werken door middel van stukjes code die van Google zelf afkomstig is. Door middel van deze
code worden cookies geplaatst.
Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google kan de informatie die zij via cookies heeft verkregen aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de
Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van
Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.
Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Leest u de privacyverklaring
van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons-)gegevens doet die zij via deze
cookies verwerkt.

Hoe kan ik de cookies uitzetten of verwijderen?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling
uitvoert.
Klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van de meest gebruikte browsers te gaan of
raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Internet Explorer
- Microsoft Edge
- Opera
- Safari
Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u aanvullende informatie over cookies vinden:
-

Cookierecht: “Cookierecht.nl”
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

Ontwikkelingen privacywetgeving
De technologische ontwikkelingen hebben invloed op de privacywet- en regelgeving. Hierdoor kan VLCMP
genoodzaakt zijn haar privacyverklaring aan te passen. We mogen deze verklaring dan ook altijd wijzigen.
En hoeven daarvoor niet te waarschuwen. U kunt deze pagina altijd bereiken via onze website.

