Cookiebeleid www.jongtu.nl
Technische Unie B.V. maakt op de website www.jongtu.nl gebruik van cookies en andere
technieken. Cookies maken het mogelijk om je webbrowser te herkennen en op die
manier kunnen we onze website beter laten werken. Cookies brengen de veiligheid van je
computer niet in gevaar.
Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden
opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer,
tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen
we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
Welke cookies zijn er?
We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:
• Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er
bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke
keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft
geen toestemming te worden gevraagd.
• Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt,
bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze
website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische
cookies geen grote impact op de privacy hebben hoeft geen toestemming te
worden gevraagd, anders wel.
• Tracking cookies
Dit zijn cookies die je surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier
kunnen wij en adverteerders aan de hand van je surfgedrag gepersonaliseerde
online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van
deze cookies vragen wij je toestemming.
Voor www.jongtu.nl maken we gebruik van de volgende cookies:
Functionele cookies
Wij maken gebruik van cookie consent, die bijhoudt of je toestemming geeft voor het
gebruik van cookies.
Analytische cookies en Tracking cookies
Naast analytische cookies maakt deze website maakt ook gebruik van tracking cookies
om bezoekers gerichte reclame te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij
je toestemming.
Op het gebied advertenties, analytics en sociale media hebben partijen toegang tot je
gebruik van onze site. Wil je hierover meer informatie lezen, klik dan hier.
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Kun je de cookies ook uitzetten?
Ja. Je kunt cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt
doen, verschilt per soort internetbrowser en apparaat. Als je ervoor kiest om cookies te
verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van
sommige diensten geen gebruik maken. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen
wordt hier uitgelegd:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

Kan dit cookiesbeleid worden aangepast?
Dit cookiebeleid kan tussentijds worden aangepast om veranderingen bekend te maken.
Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kun je aan de datum die
onderaan het document zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is.
Als wij cookies waarvoor je toestemming hebt gegeven voor andere doeleinden willen
gaan gebruiken, vragen wij daar je toestemming voor.
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