
Cookie policy 

Op deze pagina leest u wat u kunt verwachten wanneer https://www.kinecentrum.com 

persoonlijke gegevens verzamelt. 

Wanneer u https://www.kinecentrum.com bezoekt, verzamelen wij informatie and details over 

bezoekers en surfgedrag. Wij doen dit om het aantal bezoekers van de verschillende 

onderdelen van de website te kunnen bepalen. Deze cookies verzamelen geen informatie 

waarmee u kunt worden geïdentificeerd. 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites die u bezoekt, op uw computer worden 

geplaatst. Ze worden gebruikt om websites goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te 

maken. 

De cookies die worden gebruikt op https://www.kinecentrum.com  zijn gebaseerd op de 

voorschriften van de Internationale Kamer van Koophandel volgens categorieën: 

- strikt noodzakelijke cookies 

- prestatiecookies 

- functionele cookies 

- Targetcookies 

Strikt noodzakelijke cookies! 

Strikt noodzakelijke cookies staan u toe om op onze site te surfen. Ze maken gebruik van 

essentiële functies, zoals de mogelijkheid om voor een baan te solliciteren. Deze cookies 

verzamelen geen informatie over u die zou kunnen worden gebruikt voor 

marketingdoeleinden. 

Wij gebruiken deze cookies om 

elementen te onthouden zoals welke banen uw interesseren wanneer u door verschillende 

pagina's in de browser navigeert in een enkele browser sessie , 

te controleren of de formulieren werken wanneer u voor een baan solliciteert, een cv indient 

of een enquête invult. 

Wij gebruiken cookies niet om: 

  

informatie te verzamelen die zou kunnen worden gebruikt om bij u reclame te maken voor 

producten of diensten, 

uw voorkeuren of uw gebruikersnaam na uw bezoek te onthouden. 

Lijst van strikt noodzakelijke cookies 

JSESSIONID - dit cookie wordt eenmalig en anoniem gebruikt wanneer u onze website 

raadpleegt. Het stelt onze site in staat om tijdelijke informatie tussen de pagina's te 

memoriseren. Als u dit cookie uitschakelt, is de informatie afkomstig van JSESSIONID zichtbaar 
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in bepaalde url-koppelingen, maar worden bepaalde functies mogelijk niet volledig 

weergegeven. 

Als u de website wilt gebruiken, moet u deze cookies aanvaarden. Als u deze cookies 

uitschakelt, kunnen wij niet garanderen dat u in staat zult zijn om werkaanbiedingen te zoeken 

of ervoor te solliciteren of gebruik te maken van andere onderdelen van de website, en 

kunnen wij evenmin uw veiligheid tijdens uw bezoek garanderen. 

Prestatiecookies 

Prestatiecookies verzamelen informatie over de manier waarop u onze website gebruikt: 

welke pagina's u bezoekt en hoe u naar de pagina's surft waarvoor u belangstelling hebt. 

Deze cookies verzamelen geen informatie die u zou kunnen identificeren, en de informatie 

wordt alleen gebruikt om ons te helpen om onze globale ervaring van de site te verbeteren. 

Wij gebruiken deze cookies om 

- belangrijke statistieken te leveren over de manier waarop onze site wordt gebruikt, 

- ons te helpen onze website te verbeteren door de prestaties van de website te 

beoordelen, 

- verschillende creaties en functionele domeinen te testen, 

de doeltreffendheid van onze reclame te beoordelen (NB: wij gebruiken deze informatie niet 

om gericht reclame te maken wanneer u andere websites bezoekt). 

Wij gebruiken cookies niet om  

persoonlijke gegevens te verzamelen die zouden kunnen worden gebruikt om op andere 

websites die u bezoekt, reclame te maken voor producten of diensten op anderen websites. 

Lijst van prestatiecookies 

Naam van het cookie 

Google Analytics _utma 

_utmb 

_utmc 

_utmz 

Webtrends Webtrends_ID 

Campaign tracking mc_id  

Als u de website wilt gebruiken, moet u deze cookies aanvaarden. Als u deze cookies 

uitschakelt, kunnen wij niet garanderen dat de website op uw computer correct zal werken. 

Functionele cookies 

Deze cookies worden gebruikt om diensten te leveren of om uw instellingen te onthouden om 

uw bezoek aan de site te verbeteren. 

Wij gebruiken deze cookies om 



- Uw verbinding met Mypage in stand te houden zodat u voor verschillende 

werkaanbiedingen kunt solliciteren zonder dat u telkens opnieuw uw gegevens hoeft in te 

vullen, 

- Uw voorkeuren voor zoekopdrachten naar werkaanbiedingen te onthouden voor de 

volgende keer dat u de site bezoekt, 

- Functies te activeren zoals uw selectie van werkaanbiedingen, 

- De integratie van sociaalnetwerksites zoals Google+ en Twitter eenvoudiger te maken 

zodat u de inhoud van onze site daar kunt delen, 

- de weergave van Google Maps toe te staan op de pagina's van het kantoor. 

Wij gebruiken cookies niet om  

- Persoonlijke gegevens te verzamelen die zouden kunnen worden gebruikt om op andere 

websites die u bezoekt reclame te maken voor producten of diensten. 

Lijst van functionele cookies 

Naam van het cookie 

MyPage cookie My_Page_Cookie 

Google PREF 

NID 

Twitter Pid 

Guest_id 

K 

_twitter sess 

Raadpleeg https://twitter.com/en/privacy en 

http://www.google.co.uk/intl/fr/policies/privacy/ voor meer informatie over externe cookies 

die afkomstig zijn van Google en Twitter. 

Als u de website wilt gebruiken, moet u deze cookies aanvaarden. Als u beslist om ze uit te 

schakelen, dan kunnen wij u bepaalde diensten mogelijk niet aanbieden, wat een invloed 

kan hebben op de manier waarop de site op uw computer wordt weergegeven. 

Reclamecookies 

Hoewel wij deze cookies niet actief gebruiken, kunnen bepaalde 'functionele' cookies van 

derden, bijvoorbeeld van Google en Twitter, door deze derden worden gebruikt om gericht 

reclame te maken. 

Raadpleeg https://twitter.com/en/privacy enhttp://www.google.co.uk/intl/fr/policies/privacy/ 

voor meer informatie over externe cookies die afkomstig zijn van Google en Twitter. 

Wat zijn reclamecookies? 

Deze cookies worden gebruikt om relevante advertenties weer te geven die overeenkomen 

met uw interesses. Ze worden ook gebruikt om de weergavefrequentie van een bepaalde 

reclame te beperken en om de doeltreffendheid van de reclamecampagne te helpen meten. 

Ze worden over het algemeen gebruikt door reclamenetwerken met de toestemming van de 

exploitant van de website.  Ze onthouden uw bezoek aan een website en deze informatie 

wordt gedeeld met andere organisaties, zoals de reclamemakers. Vaak zijn reclamecookies 

gekoppeld aan de werking van de site die door de derde entiteit wordt verzorgd. 
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U kunt het gebruik van deze cookies beheren door de instellingen van uw browser aan te 

passen of door het gebruik van externe tools. Als u deze cookies uitschakelt, verhindert u 

mogelijk dat wij u bepaalde diensten op https://www.kinecentrum.com  kunnen aanbieden. 
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