Via onze websites kunnen verschillende cookies worden geplaatst. Dit betreft de website: www.mijneffecten.nl
Hieronder leggen we uit wat cookies zijn, wat ze doen, welke cookies op de Mijn Effecten website
worden gebruikt en waarom.

Wat doen cookies?
Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw
computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie
op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen
programma's starten of virussen verspreiden.
Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden
geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor
sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die
langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden
uitgelezen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken
wij die conform onze privacyverklaring.
Cookies op onze website
Via onze website worden functionele (noodzakelijke) cookies, analytische cookies geplaatst, alsmede
cookies gerelateerd aan social media opties en tracking cookies voor het aanbieden van relevante
content.
Functionele (noodzakelijke) cookies
Wij gebruiken een functionele cookie die noodzakelijk is om het navigeren over de website mogelijk
te maken. Deze cookie is slechts geldig voor de duur van uw browsersessie. Om uw keuze te
onthouden voor het accepteren of weigeren van onze cookies is het noodzakelijk dat wij een
functionele cookie (cookieAccepted) plaatsen. Deze cookie is geldig voor een maximale duur van
twee jaar.
Dit zijn onze eigen cookies en kunnen alleen worden uitgelezen door daartoe bevoegde
medewerkers van MIJN Effecten. MIJN Effecten deelt de hiermee verzamelde gegevens niet met
derden, behoudens een eventuele plicht daartoe.
Analytische cookies
Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kan het
gebruik van onze website worden geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Aldus
kunnen wij onze websitebezoekers beter begrijpen en met die kennis de website verbeteren.
Hiervoor gebruiken we de dienst Google Analytics. In dat kader worden via onze website analytische
cookies geplaatst van de aanbieder van deze dienst: Google Inc. Op basis van de met deze cookies
verzamelde gegevens stelt Google voor MIJN Effecten anonieme rapporten op met betrekking tot
het gebruik van onze website. Wij hebben de Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld,
in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor verwerken wij
minder gegevens van u. Voor meer informatie (in het Engels) over deze cookies en hun
geldigheidsduur, klik hier. Google biedt verder de mogelijkheid om af te melden voor
gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier om van die optie gebruik te maken.
Klik hier (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage) voor
meer algemene informatie over hoe Google cookies gebruikt.

Tracking cookies
Met uw toestemming plaatsen wij cookies op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u
onze websites bezoekt. Wanneer u onze websites gebruikt verzamelen we (een deel) van uw IPadres, type browser, besturingssysteem en applicatieversie, taalinstellingen, de pagina via welke u
naar onze website bent gekomen en de pagina’s van onze website die u heeft bezocht. Tevens
verzamelen we informatie over de respons op e-mailberichten. Als u onze website via een mobiel
apparaat bezoekt, verzamelen we ook informatie over het merk van uw mobiele apparaat en andere
specifieke kenmerken van het apparaat.
Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke,
maar dient alleen om content af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor
u zijn.
Weigeren en verwijderen van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen en geplaatst, u elke cookie
kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een
nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van de
Consumentenbond. (http://www.consumentenbond.nl/)
Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen
cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt.
Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke
cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om onze websites of onderdelen daarvan te gebruiken.

