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Cookiestatement
Maken wij gebruik van cookies?
Ja, wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals JavaScript. Dat is nodig
om ervoor te zorgen dat onze websites en apps goed werken en gebruiksvriendelijk zijn. Als
je geen cookies wilt, pas dan de instellingen van je browser aan of verwijder de cookies. Let
op: als je cookies uitschakelt, werken de websites en apps minder goed.

Wat zijn cookies en waarom zijn ze nodig?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op je laptop, tablet of
smartphone als je een van onze websites bezoekt of apps gebruikt. Zo kunnen wij je bij een
volgend bezoek herkennen en kan de informatie uit de bestandjes worden teruggehaald. Zo
hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kunnen wij met
cookies meten hoe onze websites en apps worden gebruikt. Op basis van die gegevens
kunnen wij verbeteringen doorvoeren.

Welke cookies en technieken gebruiken wij?
TeamJobs Personeel BV gebruikt standaard technieken die voor vrijwel alle websites en apps
worden gebruikt. Deze technieken zorgen er samen met cookies voor dat ons systeem
informatie kan verzamelen en opslaan.
De cookies die wij gebruiken, zijn:







Functionele cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites en apps goed
werken. Ook wordt hiermee informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te
vergroten. Denk aan je gebruikersnaam.
Analytische cookies: Deze cookies meten hoe je onze websites en apps gebruikt.
Deze informatie wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doorvoeren.
Socialmediacookies: Deze cookies zorgen ervoor dat je bepaalde informatie direct
kunt delen op social media. Dat kan via de links en buttons op onze websites of in
onze apps.
Advertentiecookies: deze cookies worden geplaatst door derden (zoals Google) om
je relevante advertenties te tonen.

Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?
Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt toestaan of weigeren. Als je niet wilt dat er cookies in
je internetbrowser worden opgeslagen, pas dan de instellingen van je browser aan. Je kunt
ook instellen dat je een melding krijgt als er een cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies
kun je verwijderen via je browserinstellingen.

