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1.

Inleiding
•

•

•

Bij het bezoeken van de website togatherfinance.nl zoals beheerd door Togather Finance
B.V. ("Togather", "wij" of "ons"), zullen uw apparaat en browser automatisch unieke
informatie verstrekken zoals mobiele apparaat ID, internet protocol (IP) adres, cookie ID
of online identificatoren, besturingssysteem, browsertype, tijdzone-instelling, locatie en
datum en tijd van toegang.
Onze website kan gebruiksgegevens registreren over hoe u door onze diensten navigeert
en er gebruik van maakt, onze functies gebruikt, materiaal downloadt,
beveiligingslogboeken bijhoudt, gegevens over online activiteiten zoals
clickstreamgegevens met eerder bezochte URL's, informatie over pagina-interactie (zoals
scrollen, klikken en mouse-overs), uw voorkeuren (inclusief land en taal) en methoden die
worden gebruikt om van onze website weg te navigeren.
Wanneer wij u emails of andere mededelingen sturen, kunnen wij informatie over
betrokkenheid verzamelen, zoals open rates en of u op bepaalde inhoud hebt geklikt.

In deze Cookie-verklaring wordt uitgelegd hoe cookies en soortgelijke technologieën worden
opgeslagen en gebruikt. Voor een beschrijving van de verwerking van uw persoonsgegevens door
Togather verwijzen wij u naar onze Privacy-verklaring.

2.

Cookies en soortgelijke technologieën
Wat zijn cookies en soortgelijke technologieën?
Dit zijn technologieën die ons in staat stellen informatie op te slaan, of toegang te krijgen tot
informatie die is opgeslagen, op uw apparatuur, zoals uw computer of mobiele apparaat.
●

●

●
●

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw webbrowser worden gestuurd of door
deze worden geopend en die u helpen bij het navigeren door onze online diensten en het
uitvoeren van bepaalde functies. Ze worden gebruikt om terugkerende gebruikers te
herkennen door het vastleggen van apparaat- en browsegegevens.
Pixels zijn kleine grafische bestanden die worden gedownload, wanneer u onze diensten
gebruikt of onze emails leest en beantwoordt. Deze worden doorgaans gebruikt om
interactie-informatie vast te leggen en de relevantie van onze inhoud te meten.
Tracking URL's zijn speciaal gegenereerde links die ons helpen te begrijpen waar het
webverkeer vandaan komt.
Lokale opslag wordt gebruikt voor de tijdelijke opslag van informatie die u toegang geeft
tot onze diensten, om uw apparaat efficiënter te beheren.

Waarom gebruiken wij cookies en soortgelijke technologieën?
Zoals de meeste organisaties die online zijn, gebruiken wij de volgende cookies en soortgelijke
technologieën om:
●
●

onze diensten te verlenen, hetgeen niet mogelijk is zonder bepaalde essentiële cookies;
uw instellingen en voorkeuren te onthouden om uw ervaring te verbeteren, uw
zoekopdrachten te versnellen en u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze dienst;

●
●
●

inzicht te krijgen in ons onlineverkeer met behulp van analyse-instrumenten;
het personaliseren van onze marketing en reclame; en
u in contact te brengen met onze sociale media-functies.

Om dit te realiseren zullen wij in bepaalde gevallen ook informatie uit cookies en soortgelijke
technologieën koppelen aan persoonlijke gegevens die wij van u hebben. Cookies van derden
stellen aanbieders in staat te achterhalen hoe u onze diensten hebt gebruikt en die informatie
te combineren met andere informatie van derden.
Zo onthouden reclamecookies die door externe dienstverleners worden gebruikt, uw
surfactiviteiten en groeperen ze uw interesses die ze kennen, observeren of afleiden om u
gepersonaliseerde advertenties te sturen. Dergelijke personalisatie is alleen mogelijk door
profilering aan de hand van informatie die via cookies en soortgelijke technologieën wordt
verzameld. Dit kan uw voorkeuren, kenmerken, gedrag en meningen omvatten. Wij beheren
onze advertenties via verschillende digitale marketingnetwerken en advertentie-uitwisseling en
maken gebruik van een reeks reclametechnologieën.
Aanvaarding
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zullen essentiële cookies en soortgelijke
technologieën die nodig zijn om onze diensten te verlenen, op uw apparaat worden ingesteld.
Verder worden andere cookies en soortgelijke technologieën ingesteld, als u deze aanvaardt
door uw keuzes te selecteren in de cookiebanner. Zoals reeds vermeld, worden sommige cookies
door derden verstrekt en zal uw aanvaarding van cookies zich uitstrekken tot deze derden.
Dit betekent bijvoorbeeld dat als u "Analytische"-cookies aanvaardt, u ons toestemming geeft
om Google Analytics te gebruiken, maar ook om Google toestemming te geven om zijn cookies
te gebruiken die statistische informatie verzamelen over de manier waarop gebruikers met onze
diensten omgaan.
Hoe lang worden cookies gebruikt?
De levensduur van elk cookie kan verschillen. Wij gebruiken zowel sessie- als blijvende cookies.
Sessiecookies blijven alleen bestaan totdat u uw browser sluit. Blijvende cookies worden niet
automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit en herkennen terugkerende gebruikers.
Cookies weigeren
U hoeft de niet-essentiële cookies niet te aanvaarden, maar als u ze niet aanvaardt, zal de
functionaliteit van onze diensten beperkt zijn.
U kunt om deze reden, naast vertrouwen op onze cookies instellingen, ook het volgende
overwegen:
●
●

de automatische downloadfunctie in uw browser uitschakelen, zoals beschreven op
allaboutcookies.org;
afzien van online op interesses gebaseerde reclame van bedrijven die deelnemen aan
afwijzingsprogramma's via de Digital Advertising Alliance, de Interactive Digital
Advertising Alliance, Appchoices of Network Advertising Initiative; en

●

u afmelden voor diensten van derden die cookies en soortgelijke technologieën inzetten,
zoals Google Analytics, door naar www.google.com/settings/ads te gaan of door de optout add-on te downloaden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Wat gebeurt er, als ik cookies uitschakel?
Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u minder service krijgt.
Als u cookies verwijdert of wist op uw apparaat, zal de volgende keer dat u onze website bezoekt
onze cookies banner verschijnen en zult u uw voorkeuren opnieuw moeten selecteren.
Omgekeerd, als u diensten aanvraagt door interactie met onze website, kan dit eerder door u
ingesteld browser- of apparaatbeheer opheffen.

