COOKIE STATEMENT GATE1.NL
Dit Cookie Statement is opgesteld door Tix B.V. (“Gate1.nl”) om u te informeren over de cookies die door Gate1.nl worden gebruikt op haar website (Gate1.nl) en alle onderliggende subpagina’s (“Website”) en over de doeleinden waarvoor
de verzamelde informatie wordt ingezet.
Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website worden meegestuurd aan uw browser
en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer of (mobile) device, zoals een mobiele telefoon of
tablet (“Randapparatuur”) worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de Website
terugsturen. De cookies die via de Website worden geplaatst kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die daarop
opgeslagen staan niet beschadigen.
De informatie die wordt verzameld via cookies kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van de Website,
om de Website te optimaliseren en te beveiligen en om via de Website, of websites van derden, de voor u meest nuttige
en relevante advertenties te tonen en uw online ervaring aan uw voorkeuren aan te passen.
Meer informatie over het gebruik door Gate1.nl van de verzamelde informatie, waaronder voor het opbouwen van
(online) profielen, kunt u vinden in ons Privacy Statement http://media.gate1.nl/Privacy-Gate1.nl-NL.pdf
Welke cookies hanteert Gate1.nl?
Op de Website worden verschillende soorten cookies gebruikt. In deze paragraaf wordt een uitleg gegeven over deze
verschillende cookies. Voor een gedetailleerd overzicht en technische informatie per cookie:
http://media.gate1.nl/Technical-Cookies-Gate1.nl-NL.pdf
Sessie Cookies
Dit type cookies worden voor de duur van uw bezoek aan de Website (‘sessie’) op uw Randapparatuur geplaatst. Deze
cookies worden hoofdzakelijk gebruikt voor functionele doeleinden. Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het
inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de producten die u in het winkelwagentje plaatst en de op de website ingevulde (bestel)formulieren.
Permanente Cookies
Dit type cookies worden voor langere tijd (langer dan uw bezoek aan de Website) op uw Randapparatuur geplaatst en
zullen u herkennen wanneer u de Website opnieuw bezoekt. Deze cookies kunnen gebruikt worden voor functionele
doeleinden, zoals het onthouden van uw taalvoorkeuren. Daarnaast kunnen deze cookies worden gebruikt om statistische informatie van u te verzamelen, of om uw activiteiten over verschillende websites bij te houden.
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Cookies van derde partijen
Deze cookies worden geplaatst door een derde partij via de Website. Informatie die via deze cookies wordt verzameld,
wordt verstuurd aan een derde partij. Deze third party cookies kunnen zowel sessie als permanente cookies zijn.
Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over uw bezoek aan de Website, maakt Gate1.nl gebruik van Google Analytics.
Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw Randapparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de Website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden
aan Gate1.nl verstrekt. Gate1.nl verkrijgt op deze manier inzicht in de wijze waarop de website wordt gebruikt en kan
aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Website of haar dienstverlening doorvoeren.
Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is en/of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie
over het privacy beleid van Google leest u hier: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.
Social plug ins
Om onze Website aan te bevelen aan anderen, of om content van onze Website met anderen te delen, bieden wij via de
Website toegang tot verschillende sociale media, waaronder Facebook, Twitter, en Youtube. Via deze zogeheten social
plug ins worden door derde partijen cookies op uw Randapparatuur geplaatst. Deze cookies kunnen cookies bevatten
die worden gebruikt om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar ook tracking cookies die worden gebruikt om uw
surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.
Verwijderen cookies
Indien u niet (langer) wenst dat cookies worden geplaatst op uw Randapparatuur, kunt u te allen tijde uw eventueel
reeds gegeven toestemming intrekken en uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in
uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van
cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken, of dat u geen
volledig gebruik meer kunt maken van alle website aanbiedingen en persoonlijke advertenties. Raadpleeg de help functie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.
Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als
nodig herhalen. Als u gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare computer
verlaat. Houd ook uw wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder uw toestemming, gebruik maken van
uw Gate1.nl account.
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Wijzigingen
Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de Website
bekend worden gemaakt.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kunt u een e-mail sturen aan privacy@gate1.nl
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