COOKIEBELEID
De website van Vastned Retail N.V., vastned.com, maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die met de pagina’s van deze website worden meegestuurd en door uw browser
op de harde schijf van het apparaat worden geplaatst dat toegang heeft tot de website, zoals uw computer, telefoon of tablet.

Welke soorten cookies gebruikt Vastned en waarvoor?
Vastned gebruikt de volgende soorten cookies op haar website.
Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze website te laten functioneren. Bij het gebruik van de website plaatst Vastned
een ‘Craft Session ID’ cookie. Deze cookie is noodzakelijk om het onderscheid te kunnen maken tussen geregistreerde en
niet-geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers zijn medewerkers van Vastned die de website onderhouden en
daarin aanpassingen kunnen aanbrengen. Niet-geregistreerde gebruikers zijn bezoekers van de website die deze rechten niet
hebben. Deze cookie verzamelt geen persoonsgegevens van bezoekers en biedt ons ook niet mogelijkheid persoonsgegevens te
verzamelen dan wel het gebruik van de website door bezoekers te monitoren.
De cookie wordt verwijderd als de browser wordt afgesloten.
Meer informatie vindt u via de volgende link: https://craftcms.com/support/how-does-craft-use-cookies
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. Ze helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers
interageren met onze website, waarom eventuele fouten zijn opgetreden, en maken het ons mogelijk om nieuwe functies te
testen. We gebruiken deze informatie enkel om de prestatie van onze website te verbeteren.
Wij maken gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden. Bijgehouden wordt welke pagina’s van de
website worden bekeken, hoe lang en hoe vaak door dezelfde en nieuwe bezoekers. Op deze manier kunnen wij onze website
optimaliseren en gebruikersvriendelijker maken.
Informatie die door Google Analytics wordt verzameld, wordt geanonimiseerd. We kunnen bijvoorbeeld niet zien welke
individuele bezoekers achter welke bezoeken aan onze website schuilen. Google verwerkt niet uw volledige IP-adres en maskeert
het laatste octet van uw IP-adres.
We hebben Google geen toestemming gegeven om de verzamelde informatie voor haar eigen doeleinden te gebruiken. We
gebruiken ook geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
Bij het instellen van Google Analytics hebben wij de aanbevelingen gevolgd die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft
opgenomen in haar handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met
Google gesloten.
De cookie wordt verwijderd als de browser wordt afgesloten.
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Hoe kunt u cookies uitzetten?
Indien u de cookies niet wenst te aanvaarden of de reeds geplaatste cookies wenst te verwijderen, kunt u dit doen
via uw browser. De cookies worden dan geweigerd of verwijderd. U kunt uw browser ook zo instellen dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer u een cookie ontvangt zodat u kunt beslissen of u deze wenst te aanvaarden.

Privacybeleid
In het privacybeleid leest u meer informatie over de manier waarop Vastned uw persoonsgegevens verwerkt

Wijzigen cookiebeleid
Dit cookiebeleid kan wijzigen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest
recente versie van dit beleid is steeds beschikbaar op onze website: vastned.com. Wij raden u aan dit cookiebeleid
regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie toe te sturen. Wij
zenden u deze kosteloos toe.

Vragen, opmerkingen of klachten?
Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben over cookiebeleid, kunt u contact opnemen met Martijn
Henneman, IT Manager van Vastned Retail N.V. (met als correspondentieadres Postbus 22276, 1100 CG Amsterdam,
Nederland) of per e-mail via privacy@vastned.com of telefonisch via nummer + 31 20 24 24 300.
Indien van dit cookiebeleid een vertaling wordt gemaakt, geldt dat in geval van verschillen tussen de Nederlandse
tekst en de vertaling de Nederlandse tekst prevaleert.
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