COOKIEVERKLARING - EUROPESE WETTEN
Ons privacybeleid legt onze principes uit als het gaat om het verzamelen, verwerken en opslaan van
uw persoonlijke informatie. Dit beleid legt specifiek uit hoe we cookies plaatsen, evenals de opties die
u heeft om ze te beheren.
We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om sociale media-functies te bieden en
om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale
media-, advertentie- en analysepartners die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen
heeft verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun services.
U STEMT IN MET ONZE COOKIES ALS U ONZE WEBSITE GAAT GEBRUIKEN.
INLEIDENDE BEPALINGEN
De cookies bestaan uit delen van code die in de browser zijn geïnstalleerd en die ons helpen om u de dienst
te leveren volgens de beschreven doeleinden. Voor sommige doeleinden waarvoor cookies zijn
geïnstalleerd, is mogelijk ook uw toestemming vereist;
Wanneer de installatie van cookies op toestemming is gebaseerd, kan deze toestemming te allen tijde vrij
worden ingetrokken volgens de instructies in dit document;
Deze site gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van
derden die op onze pagina's verschijnen;
Deze verklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder de artikelen
13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 Algemene verordening gegevensbescherming - en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de
Raad - e-privacyrichtlijn.
1.

BEGRIPPEN

“Toepassing”

betekent waarmee de persoonlijke gegevens van de gebruiker
worden verzameld en verwerkt.

“Authenticatie”

cookies, om de gebruiker te identificeren nadat hij is ingelogd,
voor de duur van een sessie

“Cookies”

cookie is een klein stukje gegevens dat een website aan uw
browser vraagt om op uw computer of mobiele toestel op te
slaan. Met de cookie kan de website uw acties of voorkeuren in
de loop van de tijd "onthouden".

“Controller” of “Data Controller”

betekent de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie,
dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het
doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
bepaalt; wanneer de doeleinden en middelen voor een dergelijke
verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of
de lidstaten, kan de verwerkingsverantwoordelijke of de
specifieke criteria voor de benoeming ervan worden bepaald
door de wetgeving van de Unie of de lidstaten.
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“Betrokkene”

betekent de natuurlijke persoon naar wie de persoonsgegevens
verwijzen.

“Europese Unie (of EU)”

tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit
document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten naar de
Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

“Eerste partij cookies”

betekent cookies die zijn ingesteld door de webserver van de
bezochte pagina en hetzelfde domein delen.

“Load-balancing”

cookies, voor de duur van de sessie.

“Persistent cookie”

cookie die gedurende een vooraf gedefinieerde periode op de
computer/het toetsel van de gebruiker blijft.

“Persoonlijke gegevens (of
gegevens)”

betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'); een
identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of
indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen
naar een identificatie zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online identificatie of naar een of meer
factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische,
genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit
van die natuurlijke persoon.

“Processor”

betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie,
dienst of ander orgaan die persoonsgegevens namens de
verantwoordelijke verwerkt.

“Service(s)”

betekent de dienst die door deze Applicatie wordt geleverd zoals
beschreven in de relatieve Algemene Voorwaarden op deze
website.

“Sessie cookie”

cookie die wordt gewist wanneer de gebruiker de browser sluit.

“Derde partij cookies”

betekent cookies die zijn opgeslagen door een ander domein dan
het domein van de bezochte pagina. Dit kan gebeuren wanneer
de webpagina verwijst naar een bestand, zoals JavaScript, dat
zich buiten het domein bevindt.

“Derde partij delen van content via
sociale plug-in”

cookies voor ingelogde leden in sociale netwerk.
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“Gebruiksgegevens”

betekent informatie die automatisch wordt verzameld via deze
applicatie (of diensten van derden die in deze applicatie worden
gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de
computers die worden gebruikt door de gebruikers die deze
applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource
Identifier), het tijdstip van het verzoek, de methode die is
gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte
van het ontvangen antwoordbestand, de numerieke code die de
status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol
resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van
de browser en het besturingssysteem dat door de gebruiker
wordt gebruikt, de verschillende details per bezoek (bijv. de tijd
die op elke pagina in de applicatie wordt doorgebracht) en de
details over het pad dat binnen de applicatie wordt gevolgd, met
speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina's en
andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat
en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

“Gebruiker”

de persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders
gespecificeerd, samenvalt met de Betrokkene.

“Veiligheidscookies bested voor
gebruiker”

gebruikt om misbruik van authenticatie te detecteren, voor een
beperkte aanhoudende duur

“Gebruikersinvoer”

cookies (sessie-id) zoals eerste partij cookies om de input van de
gebruiker bij te houden bij het invullen van online formulieren,
winkelwagentjes, enz., voor de duur van een sessie of
permanente cookies die in sommige gevallen beperkt zijn tot een
paar uur

“Gebruikersinterface aanpassingen”

cookies zoals taal- of lettertypevoorkeuren, voor de duur van
een sessie (of iets langer)

2.

COOKIES

2.1.

Cookies die wij gebruiken
2.1.1.Deze applicatie maakt gebruik van (a) door de gebruiker ingevoerde cookies; (b)
Authenticatiecookies; (c) Gebruikersgerichte veiligheidscookies; (d) Load-balancing-cookies;
(e) cookies voor het aanpassen van de gebruikersinterface; en (f) cookies voor het delen van
inhoud van sociale plug-ins van derden. Volgens het EU-adviesorgaan voor
gegevensbescherming WP29 zijn deze cookies vrijgesteld van toestemming van de
gebruikers.
2.1.2.Deze applicatie gebruikt cookies om browservoorkeuren op te slaan en de browse-ervaring van
de gebruiker te optimaliseren. Onder deze cookies vallen bijvoorbeeld de cookies die worden
gebruikt voor het instellen van taal- en valutavoorkeuren of voor het beheer van direct door de
controller gebruikte first party statistieken.
2.1.3.
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Technische cookies en cookies voor geaggregeerde statistische doeleinden. Deze applicatie
gebruikt cookies om de gebruikerssessie op te slaan en om andere activiteiten uit te voeren die

strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze applicatie, bijvoorbeeld met betrekking tot
de distributie van verkeer.
2.1.4. Doel en beschrijving:
Doel

Beschrijving

Prestatie

Deze hebben ingebouwde cookies die
compatibiliteitsproblemen helpen (bijv. Om uw browsertype te
identificeren) en de prestaties verbeteren (bijv. Sneller laden
van inhoud).

Beveiliging

Als u zich registreert voor toegang tot een beperkt gebied,
zorgen onze cookies ervoor dat uw apparaat wordt
geregistreerd voor de duur van uw bezoek. U hebt uw
gebruikersnaam en wachtwoord nodig om toegang te krijgen
tot de beperkte gebieden.

Functionaliteit (technische)

Laat de website de keuzes die u maakt onthouden (zoals uw
gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en
verbeterde, persoonlijkere functies bieden. Deze cookies
kunnen ook worden gebruikt om te onthouden welke
wijzigingen u heeft aangebracht in de tekstgrootte, lettertypen
en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen.

Analytisch

We gebruiken verschillende analysetools van derden om ons te
helpen begrijpen hoe sitebezoekers onze website gebruiken.
Hierdoor kunnen wij de kwaliteit en inhoud voor u verbeteren.
De geaggregeerde statistische gegevens hebben betrekking op
items zoals totale bezoeken of paginaweergaven en
verwijzingen naar onze website.

2.1.5.Hieronder staan voorbeelden van de cookies die we plaatsen met uitleg over hun doel. Houd er
rekening mee dat dit geen uitputtende lijst is, maar eerder representatief wil zijn..
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Cookie

Beschrijving en Doel

Type

CAMPAIGNE.SUB_ID_COOKIE

Analytisch.

Eerste partij cookie.

OAGEO

Geo-locatie gegevens.
functionaliteit en prestatie.

Derde partij cookie.

_gat

Analytisch.

Derde partij cookie.

_ga

Analytisch.

Derde partij cookie.

_gid

Analytisch.

Derde partij cookie.

_utma

Analytisch.

Derde partij cookie.

_utmc
_utmb

Analytisch.

Derde partij cookie.

_utmz

Analytisch.

Derde partij cookie.

LAYOUT_COOKIE

Prestatie.

Eerste partij cookie.

splash_i

Functionaliteit.

Eerste partij cookie.

2.2. De cookies worden niet gebruikt voor een ander doel dan hierin vermeld.
3.

DERDEN DIE COOKIES INSTALLEREN
3.1.Sommige van de hieronder vermelde Services verzamelen statistieken in een geanonimiseerde en
geaggregeerde vorm en vereisen mogelijk geen toestemming van de gebruiker of kunnen
rechtstreeks worden beheerd door de Controller - afhankelijk van hoe ze worden beschreven zonder de hulp van derden.
3.2. Als services die door derden worden beheerd, onder de onderstaande tools worden vermeld,
kunnen deze worden gebruikt om uw surfgedrag bij te houden - in aanvulling op de hierin
gespecificeerde informatie en zonder medeweten van de controller. Raadpleeg het privacybeleid
van de vermelde services voor gedetailleerde informatie
(i)
Analyse. De services in deze sectie stellen ons in staat om webverkeer te volgen en te
analyseren en kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag bij te houden.
(a)Google Analytics (Google INC.)
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
("Google"). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te
volgen en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en deze te delen met
andere Google-services.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen
advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.
Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS
U kunt zich afmelden voor Google Analytics door te bezoeken www.google.com/settings/ads
of https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Privacybeleid - https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
(ii)

Advertising. Met dit type service kunnen de gegevens van de gebruiker worden gebruikt voor
reclame communicatiedoeleinden die worden weergegeven in de vorm van banners en andere
advertenties in deze applicatie.

(a) Revive Adserver Platform
Revive Platform is een open source advertentieserver en wordt beheerd door een bedrijf zonder
winstoogmerk genaamd Revive Software en Services BV. We gebruiken dit platform om onze
interne advertenties weer te geven. Voor meer informatie over Revive platform en GDPR 5

https://www.revive-adserver.com/privacy/gdpr/ en https://www.revive-adserver.com/privacy/
personal-data/
4.

HOE DE TOESTEMMING TE BIEDEN OF IN TE TREKKEN VOOR DE INSTALLATIE
VAN COOKIES

4.1. NAAST WAT IN DIT DOCUMENT IS OPGEGEVEN, KAN DE GEBRUIKER DIRECT BINNEN
HUN EIGEN BROWSER VOORKEUREN VOOR COOKIES BEHEREN EN VOORKOMEN –
BIJVOORBEELD DERDE PARTIJ COOKIES.
4.2. Via browservoorkeuren is het ook mogelijk om in het verleden geïnstalleerde cookies te verwijderen,
inclusief de cookies die mogelijk de initiële toestemming voor het installeren van cookies door deze
website hebben opgeslagen.
4.3.De gebruiker kan cookies beheren en/of verwijderen, zie details op aboutcookies.org. De gebruiker kan
alle cookies verwijderen die al op uw computer staan en u kunt de meeste browsers instellen om te
voorkomen dat ze worden geplaatst. Als u dit echter doet, moet u mogelijk elke keer dat u een site bezoekt
enkele voorkeuren handmatig aanpassen en werken sommige services en functies misschien gaan niet
werken.
4.4.Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kunnen gebruikers hun voorkeuren beheren
en hun toestemming intrekken door op de gerelateerde opt-out-link (indien aanwezig) te klikken, door gebruik
te maken van de middelen in het privacybeleid van de derde partij of door contact op te nemen met de derde
partij.
4.5. Aangezien de installatie van cookies van derden en andere volgsystemen via de services die in deze
applicatie worden gebruikt, technisch niet kan worden gecontroleerd door de controller, moeten alle
specifieke verwijzingen naar cookies en volgsystemen die door derden zijn geïnstalleerd als indicatief
worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt de gebruiker vriendelijk verzocht om het
privacybeleid te raadplegen voor de respectieve diensten van derden die in dit document worden vermeld.
4.6. Vanwege de complexiteit rond de identificatie van technologieën op basis van cookies, worden
gebruikers aangemoedigd om contact op te nemen met de gegevensbeheerder als ze meer informatie willen
ontvangen over het gebruik van cookies door deze applicatie.
****
Controller contact
Dating Factory
Tyche Technologies AG, LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1
6300 Zug, Zwitserland,
+41 445 802 054
legal@datingfactory.com
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op [04/05/2020]
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