COOKIEVERKLARING
Laatst bijgewerkt: 21 mei 2018
Diensten van RCI Europe mogen 'cookies' en gelijkwaardige technologieën gebruiken (gezamenlijk, 'cookies').

Wat zijn cookies en hoe worden ze op deze website gebruikt?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die deze Website naar uw computer verstuurt voor
inventariseringsdoeleinden. De informatie wordt op de harde schijf van uw computer in een bestand
opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat online surfen en browsen eenvoudiger wordt voor u, omdat uw
voorkeuren worden opgeslagen en door ons gebruikt kunnen worden om uw volgende bezoek aan onze
Website te verbeteren.
Eén doel van cookies is om het gebruik van de Website te vereenvoudigen. In cookies kunnen bijvoorbeeld de
aanmeldgegevens van een gebruiker worden opgeslagen, zodat gebruikers zich niet iedere keer opnieuw
hoeven aan te melden.
Cookies kunnen zowel 'persistent' als 'tijdelijk' (ook wel: 'sessie'-cookies) zijn. Een persistente cookie bevat
gebruikersvoorkeuren voor een specifieke website zodat die voorkeuren gebruikt kunnen worden voor
toekomstige browsersessies, en blijven geldig tot aan de ingestelde verloopdatum (tenzij ze eerder worden
verwijderd door de gebruiker). Een tijdelijke cookie verloopt daarentegen aan het einde van de
gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.
Cookies worden ook gebruikt voor statistische en marketingdoeleinden, om vast te stellen hoe de Website
wordt gebruikt. Deze cookies worden aan ons verstrekt door derde partijen (bv. advertentiepartners). Hoewel
we geen controle of toegang hebben tot de cookies van adverteerders, staan we hen wel toe om die cookies
te gebruiken op de Website om gerichte advertenties mogelijk te maken, en om patronen te kunnen volgen
gerelateerd aan het verkopen van goederen, of interesse hierin - bijvoorbeeld voor vakanties of hobby's. Deze
cookies tonen afgestemde advertenties aan de gebruiker gebaseerd op online kooppatronen.
Zogeheten 'first-party cookies' (eigen cookies) worden door ons geplaatst. Zogeheten 'third-party
cookies' (cookies van derden) worden geplaatst door andere organisaties. Deze website maakt gebruik van
zowel eigen cookies als cookies van derden. De paragraaf hieronder bevat informatie over het gebruik van
cookies van derden, voornamelijk voor marketing en analytics.


Google Analytics: Wij maken gebruik van Google Analytics om beter te begrijpen hoe bezoekers
deze Website gebruiken, en om op interesse gebaseerde advertenties mogelijk te maken op basis
van uw Google Account en andere apparaten die u gebruikt. De informatie die gegenereerd wordt
door de Google Analytics-cookie over uw gebruik van deze Website wordt verzonden naar, en
opgeslagen door, Google. Als u niet wilt dat uw activiteit op deze Website wordt gevolgd door
Google Analytics, kunt u zich hiervoor afmelden door de volgende webpagina te bezoeken:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.



Pixels en Beacons: Wij, of advertentieservers van derde partijen, waaronder Facebook, kunnen
cookies of onzichtbare pixels gebruiken op deze website om bij te houden hoeveel gebruikers
bepaalde pagina's hebben bezocht, of hoeveel gebruikers bepaalde acties hebben uitgevoerd om
informatie te verzamelen, of te ontvangen, van deze Website of elders op het internet. Wij kunnen
deze informatie gebruiken om onze marketingprogramma's en content te verbeteren, en om
gerichte advertenties te tonen op deze Website en op andere websites.



Op internet gebaseerde advertenties: Wij kunnen gebruikmaken van advertentiebedrijven van
derde bedrijven om advertenties te tonen wanneer u onze Diensten en andere websites, apps of
online diensten benadert over goederen en diensten waarin u mogelijk interesse hebt, gebaseerd
op informatie gerelateerd aan het opvragen en gebruiken van onze Diensten en andere websites,
apps en diensten op al uw apparaten, en ook op basis van informatie ontvangen van derde partijen.
Om dit te doen kunnen deze bedrijven unieke cookies plaatsen in uw browser, of deze herkennen
(waaronder door het gebruik van pixel tags, zoals hierboven benoemd). Zij kunnen deze
technologieën ook gebruiken, tezamen met informatie die zij verzamelen over uw online gebruik,
om u te herkennen op alle apparaten die u gebruikt, zoals mobiele telefoons en laptops. Als u meer
informatie wilt over deze werkwijze, en wilt leren hoe u zich hiervoor kunt afmelden in browsers op
desktops en mobiele apparaten op het specifieke apparaat waarmee u nu toegang hebt tot deze
Privacyverklaring, bezoek dan www.aboutads.info, en www.networkadvertising.org om u af te
melden voor mobiele apps. U kunt zich ook afmelden in Twitter door naar de privacy-instellingen
van uw account te gaan en het vakje uit te schakelen naast 'Stem advertenties af door ze te
baseren op gedeelde informatie van onze advertentiepartners'.



Do not track-signalen: Op dit moment reageren we niet op 'do not track'-browsersignalen, omdat
we in afwachting zijn van de resultaten van het werk van geïnteresseerde aandeelhouders en
anderen om standaarden te ontwikkelen over hoe zulke signalen het beste kunnen worden
geïnterpreteerd. Derde partijen, waaronder onze dienstverleners, kunnen in de loop van de tijd en
over verschillende websites informatie verzamelen over uw online activiteiten, waaronder wanneer
u onze website bezoekt. U kunt meer lezen over hoe u keuzes kunt maken over hoe uw informatie
wordt verzameld over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op websites van derde
partijen en online services door www.aboutads.info en www.networkadvertising.org te bezoeken.

Hoe worden onze cookies gecategoriseerd?
Wij categoriseren de cookies die op onze website worden gebruikt op de cookiegids van de Britse Internationale
Kamer van Koophandel. Dit is als volgt:
Cookies die 'strikt noodzakelijk' of 'Essentieel' zijn voor het functioneren van het platform van deze website. Deze cookies zijn van
wezenlijk belang om gebruikers in staat te stellen om op de website rond te kijken en gebruik te maken van de geboden functies.
'Prestatie'-cookies die informatie verzamelen over hoe gebruikers navigeren op deze website, bijvoorbeeld welke pagina's gebruikers
het vaakst bezoeken. Ze identificeren de interactie tussen gebruikers met onze website, en zien op welke pagina's bezoekers langer
blijven hangen, welke pagina's niet vaak worden gebruikt, welke pagina's er lang over doen om te laden en welke pagina's door
bezoekers worden bezocht en in welke volgorde. Dit alles helpt ons om onze website te verfijnen en te ontwikkelen om ze nog

bruikbaarder te maken voor een toekomstig bezoek.
'Functionaliteits'-cookies die deze website in staat stellen om de keuzes die u maakt te onthouden

Bezoek www.allaboutcookies.org voor meer algemene informatie over cookies en hoe u ze kunt uitschakelen in de
browser. Neem contact met ons op (zie paragraaf 5) als u vragen hebt over de cookies die op deze website worden
gebruikt.
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Is het beleid van toepassing op gelinkte websites?
Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites. Deze cookieverklaring is alleen van toepassing op
deze website. Als u dus op een link naar een andere website klikt, dient u kennis te nemen van de cookieverklaring
die voor die specifieke website geldt.

Hoe updaten we deze cookieverklaring?
Ons beleid ten aanzien van cookies wordt regelmatig herzien. Eventuele wijzigingen worden op onze website
gepubliceerd.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over deze cookieverklaring?
U kunt contact met ons opnemen als u vragen hebt over onze cookieverklaring of de gegevens die wij over u
bewaren.
Via e-mail: cookiepolicyuk@rci.com

Bezoek ons online: Neem contact met ons op
Of schrijf naar ons op: RCI Europe Customer Service, Ground Floor, Western Unit, Blackrock Business Park,
Bessboro Road, Blackrock, Cork, Ierland T12 N972.

