Cookie Statement Employ Yourself
Maaijen B.V. t.h.o.d.n. Employ Yourself gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Hierbij is Employ Yourself de verwerkingsverantwoordelijke. Onder persoonsgegevens
verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam,
een huisadres of een emailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
1. Het gebruik van cookies
Employyourself.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser
wordt opgeslagen, denk hierbij aan uw computer, mobiele telefoon, smart watch of
tablet. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze
servers teruggestuurd worden.
Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat de website optimaal kan functioneren, maar
ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet zijn belangrijk, zoals het
gebruiksvriendelijker maken van de website.
2. Toestemming voor het gebruik van cookies
Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw toestemming vereist. Dit doen wij door
middel van een zogenaamde cookiebanner.
3. Typecookies en hun doelstellingen
Cookies zijn onder te verdelen in verschillende categorieën, hieronder een overzicht.
Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die
gebruiksvriendelijker voor u als gebruiker. Zonder deze cookies kunnen bepaalde
onderdelen van de website niet worden gebruikt.
Geanonimiseerde (analytische) cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer
uw de website bezoekt er een anonieme cookie wordt geplaatst. Deze cookies weten of
u onze website al eerder heeft bezocht. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een
cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds
bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen de
daarmee de volgende data verzameld worden:
·Het aantal unieke bezoekers op de website;
·Hoe vaak gebruikers de website bezoeken;
·Welke pagina’s gebruikers bekijken;
·Hoelang gebruikers een bepaalde pagina bekijken;
·Bij welke pagina bezoekers de site verlaten.

4. Social media gerelateerde cookies en/of deel-knoppen
Op de site kunnen deel-knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op
social media platformen zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Deze knoppen zijn
stukjes code van de social media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie
onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op Facebook,
Instagram en LinkedIn hoeft in te loggen wanneer u iets wilt delen.
5. Embedded content
Op de website van Employ Yourself wordt gebruikt gemaakt van content die op andere
sites worden gehost en op deze website worden ontsloten. Denk hierbij aan Youtube
video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik
van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het
privacy beleid van de desbetreffende dienst.
Employ Yourself heeft hier geen invloed en/of controle over.
6. Uw privacy rechten met betrekking tot uw gegevens
In de volgende situaties kunt u een verzoek indienen:
* U wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken
* U wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen
* U wilt persoonsgegevens laten verwijderen
* U wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken
* U wilt bezwaar maken
Uw verzoek kunt u via het e-mailadres info@employyourself.nl of via de post indienen,
het postadres is: Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle aan de IJssel
Deze cookiestatement kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wijzigingen in de
bedrijfsvoering en/of wet- en regelgeving. Wij raden u daarom aan om deze verklaring
periodiek te raadplegen.

7. Overzicht cookies website Employ Yourself
Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om na te gaan hoe onze mediacampagnes werken en hoe u op
onze website reageert, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Facebook
Facebook helpt u om contact te houden met uw netwerk via hun website/mobiele app. Wij
maken het gemakkelijker voor u om interessante content te delen op Facebook.
https://en-gb.facebook.com/help/568137493302217
LinkedIn
LinkedIn helpt u om contact te houden met uw (zakelijk netwerk) via hun website/mobiele app.
Wij maken het gemakkelijk voor u om interessante content te delen op LinkedIn.
https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521/the-linkedin-insight-tag-overview?lang=en
Youtube
We sluiten video's van YouTube in of voegen links naar video's van YouTube in op onze
website(s). Daarom kunt u, wanneer u een pagina bezoekt met ingesloten content van of
content die is gelinkt naar YouTube, te maken krijgen met cookies van YouTube.
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
Hotjar
Met Hotjar verzamelen wij extra informatie voor de gebruikersvriendelijkheid van de website.
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information

