Cookie-verklaring

Je bevindt je op www.dunedworkforce.com de website van DUNED Workforce B.V., hierna
te noemen ‘Duned Workforce’.
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door
een website op jouw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) worden
geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken,
de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze
website en op websites van derden te verhogen.
Opgebouwde informatie in cookies is niet gekoppeld aan jouw naam, (IP-)adres en/of emailadres. Voor zover persoonsgegevens worden verzameld, worden die verwerkt conform
de bepalingen van ons privacy statement.
welke cookies gebruiken we en waarom
Cookies worden door DUNED Workforce geplaatst en in sommige gevallen gebeurt dat
namens andere partijen met wie DUNED Workforce daarover afspraken heeft gemaakt.
Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de website van
DUNED Workforce:
DUNED Workforce plaatst functionele cookies
•

om te zorgen dat de website werkt zoals wij dat bedoeld hebben

•

om te voorkomen dat acties meerdere malen opnieuw moeten worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld zodat je bij een volgend bezoek aan de website automatisch wordt
ingelogd

•

die jouw gebruik van de website vergemakkelijken (bijvoorbeeld omdat daarmee
jouw voorkeursinstellingen of bewaarde vacatures worden onthouden)

•

het geven van een melding bij een niet afgeronde sollicitatie zodat je jouw voortgang
daarin niet kwijtraakt.

Opslagtermijn: Sessie - 2 jaar

DUNED Workforce plaatst webstatistieken/analytische cookies
We maken gebruik van cookies voor webstatistieken. We maken gebruik van cookies om de
werking van de website te monitoren, de website te verbeteren op basis van prestaties en om
de effectiviteit van campagnes te beoordelen.
Wij gebruiken deze om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken.
Daardoor kunnen we de website nog beter op bezoekers afstemmen. De gegevens worden
geanonimiseerd verzameld en worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering
van de prestaties van de website. Alleen DUNED Workforce heeft toegang tot de verzamelde
data.
Opslagtermijn: Sessie - 2 jaar
wijzigingen
Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd.
De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste wijziging is
doorgevoerd. Wij adviseren je om onze cookieverklaring regelmatig opnieuw door te lezen,
zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
DUNED Workforce B.V.

