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I.  Algemene informatie  
In het onderstaande informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik 
van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden 
gerelateerd, bijv. naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag. 

contactgegevens   
1) Verantwoordelijk volgens art. 4, lid. 7, Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is  

Workrate Holding B.V.  
Tupolevlaan 1031119PA  
Schiphol-Rijk (Nederland) 
Telefoon: +31 88 0234 010  
E-mail: compliance@workrate.eu  

 
2) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u 
verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw telefoonnummer) door ons 
opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij wissen de in dit verband verkregen 
gegevens nadat opslag niet meer noodzakelijk is of beperken de verwerking indien er wettelijke 
opslagverplichtingen bestaan. 
 
3) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van gecontracteerde 
dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u hierna 
uitvoerig over de desbetreffende processen informeren. Wij zullen ook de gespecificeerde criteria 
voor de opslagperiode vermelden. 
 
Uw rechten  
1) U heeft de volgende rechten tegenover ons met betrekking tot de u betreffende persoonlijke 
gegevens: 
- Recht op informatie, 
- Recht op correctie of verwijdering, 
- Recht op beperking van de verwerking, 
- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, 
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens. 
2) U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor 
gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 
3) Om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u contact 
opnemen met compliance@workrate.eu . 
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Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens  
1) Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze 
toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de 
toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons hebt gegeven. 
 
2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van belangen, 
kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval indien de verwerking in het bijzonder 
niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, die door ons wordt 
beschreven in de volgende beschrijving van de functies. In het geval van een dergelijk bezwaar 
dient u de redenen uiteen te zetten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals 
wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigd bezwaar zullen wij de feiten van het geval 
onderzoeken en zullen wij ofwel de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen, ofwel u onze 
dwingende beschermingswaardige redenen tonen op basis waarvan wij de verwerking zullen 
voortzetten. 
 
3) Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt ons informeren over uw 
bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder de volgende contactgegevens: 
compliance@workrate.eu . 
 
SSL- of TLS-versleuteling  
Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om veiligheidsredenen en ter bescherming 
van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als 
sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel 
van uw browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als 
de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door 
derden worden gelezen.  

II. Gebruik van de website  

Algemeen  
Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of 
ons op andere wijze informatie verschaft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw 
browser naar onze server zendt. 
 
Als u onze website wilt bekijken, verwerken wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk 
zijn om onze website te kunnen weergeven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen 
(rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub f AVG) 

http://www.workrate.eu/
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Cookies  
1) Wat zijn cookies? 
Onze website gebruikt zogenaamde cookies om gebruikersspecifieke gegevens op te slaan. Cookies 
zijn kleine bestanden die door onze website op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde 
gebruikersgegevens over u bevatten, zoals taal of persoonlijke pagina-instellingen. Wanneer u 
terugkeert naar onze site, stuurt uw browser de "gebruikersgerelateerde" informatie terug naar 
onze site. Dankzij de cookies weet onze website wie u bent en biedt hij u uw gebruikelijke 
standaardinstellingen. Een cookie bestaat uit een naam en een waarde. 
 
2) First-party en third-party cookies 
Er zijn zowel first-party cookies als third-party cookies. First-party cookies worden rechtstreeks door 
onze site aangemaakt, third-party cookies worden aangemaakt door partnersites of hun tools/plug-
ins/services (bijv. Google Analytics). Elk cookie wordt afzonderlijk geëvalueerd, aangezien elk cookie 
andere gegevens opslaat. De vervaltijd van een cookie varieert ook van een paar minuten tot een 
paar jaar. Cookies zijn geen softwareprogramma's en bevatten geen virussen, trojans of andere 
"malware". Cookies hebben ook geen toegang tot informatie op uw PC. 
 
Of er cookies worden geplaatst en welke gegevens er onder welke omstandigheden worden 
opgeslagen, wordt nader toegelicht in onze toelichting bij de gebruikte tools, plug-ins of diensten. 
 
3) Welke soorten cookies zijn er? 
(1) Essentiële cookies 
Deze cookies zijn nodig om de basisfuncties van de website te garanderen. Bijvoorbeeld wanneer 
de gebruiker een product in het winkelwagentje plaatst, dan verder surft op andere pagina's en pas 
later tot de kassa overgaat. Deze cookies verwijderen het winkelwagentje niet, zelfs niet als de 
gebruiker zijn browservenster sluit. 
 
Gebruikte essentiële cookies:  
Naam Doel Bewaartermijn 
cookie_notice_accepted Het vragen van toestemming 

als onderdeel van de 
cookiebanner en de 
daaropvolgende registratie 
voor bewijsdoeleinden. 

1 jaar 

_icl_*, wpml_*, wp-wpml_* Slaat de huidig geselecteerde 
taalvoorkeur op.  

Voor de duur van de sessie.  

 
(2) Functionele cookies 
Deze cookies zijn niet absoluut noodzakelijk, maar ze verhogen de functionaliteit van de website. 
Het gaat bijvoorbeeld om informatie zoals gebruikersnamen, eenmaal ingevulde 
formuliergegevens, lettergrootte, enz. 
Gebruikte functionele cookies: 
Naam Doel Bewaartermijn 

http://www.workrate.eu/
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_gid (Google Tag Manager) Google Tag Manager activeert 
andere hulpprogramma's door 
de relevante informatie voor 
de ingebouwde 
hulpprogramma's te 
verzamelen. De Tag Manager 
verwerkt de verzamelde 
gegevens echter niet; ze 
worden alleen doorgestuurd 
naar het desbetreffende 
hulpmiddel. 

1 dag 

 
(3) Prestatiecookies 
Deze cookies verzamelen informatie over het gedrag van gebruikers op de website en of gebruikers 
foutmeldingen krijgen (zo ja, welke?) om de inhoud en structuur van de website te verbeteren. 
Laadtijden of het gedrag van de website met verschillende browsertypes worden ook gemeten met 
deze cookies. 
Momenteel gebruiken wij geen performance cookies. 
 
(4) Marketing/Third Party Cookies 
Deze cookies zijn onder andere afkomstig van externe reclamebedrijven en worden gebruikt om 
informatie te verzamelen over de door de gebruiker bezochte websites, bijvoorbeeld om 
doelgroepgerichte reclame voor de gebruiker te maken. 
Gebruikte marketing/derde partij cookies: 
Naam Doel Bewaartermijn 
_ga (Google Analytics) Cookie van Google voor 

website-analyse. Genereert 
statistische gegevens over 
hoe de bezoeker de website 
gebruikt. 

2 jaar 

 
 
 
 
4) Toestemming voor het gebruik van cookies  
Wanneer u onze website voor de eerste keer bezoekt (met behulp van een zogenaamde "cookie 
banner" of "cookie consistent tool") zal u gevraagd worden welke van de bovenstaande soorten 
cookies u wenst toe te staan. Cookies, die niet essentieel zijn voor het leveren van de diensten van 
deze website, worden alleen gebruikt nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Deze beslissing 
wordt echter opgeslagen in een cookie voor verificatiedoeleinden en om uw instellingen uit te 
voeren.  
 
U kunt uw cookie-instellingen hier op elk gewenst moment bekijken en wijzigen:  
 

http://www.workrate.eu/
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5) Rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies en de verwerking van persoonsgegevens. 
Het gebruik van cookies vertegenwoordigt een legitiem belang en wordt gerechtvaardigd door art. 
6, lid 1, sub f AVG. In het geval van niet-essentiële cookies is de verwerking van u betreffende 
persoonsgegevens door cookies gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 
1, sub AVG voor de individuele cookies. U hebt te allen tijde recht op de rechten die in sectie I. 
 
Of er cookies worden geplaatst en welke gegevens daarin onder welke verdere omstandigheden 
worden opgeslagen, wordt ook nader toegelicht in onze toelichting bij de gebruikte tools, plug-ins 
of diensten. 
 
6) Deactivering of verwijdering van cookies door de browser 
U kunt uw webbrowser zo instellen dat in het algemeen wordt voorkomen dat cookies op uw 
eindapparaat worden opgeslagen of dat u telkens wordt gevraagd of u akkoord gaat met het 
plaatsen van cookies. Als cookies eenmaal zijn ingesteld, kunt u ze op elk moment verwijderen. Hoe 
dit werkt, wordt beschreven in de helpfunctie van de webbrowser die u gebruikt. 
Een algemene deactivering van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze website. 

Verdere functies en aanbiedingen van onze website  
1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan, 
waarvan u bij interesse gebruik kunt maken. Hiervoor zult u in de regel aanvullende 
persoonsgegevens moeten verstrekken, die wij gebruiken om de betreffende dienst te kunnen 
leveren en waarop de voornoemde beginselen van gegevensverwerking van toepassing zijn. 
 

http://www.workrate.eu/
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2) In sommige gevallen gebruiken wij externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze 
zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en aangesteld, zijn aan onze instructies gebonden en worden 
regelmatig gecontroleerd. 
 
3) Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven, wanneer wij samen met 
partners campagnes, prijsvragen, contractafsluitingen of soortgelijke diensten aanbieden. Meer 
gedetailleerde informatie hierover ontvangt u bij het verstrekken van uw persoonsgegevens of in de 
beschrijving van het aanbod hieronder. 
4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een staat buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de 
gevolgen van deze omstandigheid. 

III. sociale media  
1) Algemene informatie 
Wij onderhouden voor het publiek toegankelijke profielen in sociale netwerken. De sociale 
netwerken die wij gebruiken kunt u hieronder in detail vinden. 
Sociale netwerken kunnen uw gebruikersgedrag meestal uitgebreid analyseren wanneer u hun 
website of een website met geïntegreerde social media-inhoud (bijv. like-buttons of 
reclamebanners) bezoekt. Een bezoek aan ons profiel in de sociale media leidt tot talrijke 
verwerkingen die relevant zijn voor de gegevensbescherming. 
 
2) Persoonsgegevens 
Als u bent ingelogd op uw social media-account en ons social media-profiel bezoekt, kan de 
exploitant van het social media-portaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw 
persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij 
het desbetreffende sociale media-portaal. In dat geval worden deze gegevens bijvoorbeeld 
verzameld via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te 
registreren. 
 
Met behulp van deze gegevens kunnen de exploitanten van sociale media-portals 
gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die 
manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties zowel binnen als buiten het respectieve 
sociale mediaprofiel worden weergegeven. Als u een account hebt bij het desbetreffende sociale 
netwerk, kan op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u 
bent of was ingelogd. 
 
Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de sociale mediaportalen kunnen 
traceren. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingen daarom worden uitgevoerd 
door de exploitanten van de sociale media-portals. Voor details verwijzen wij u naar de 
gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van de respectievelijke sociale mediaportals. 
 
3) Verwijzing naar risico's 

http://www.workrate.eu/
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Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens door de respectieve aanbieders buiten de Europese Unie 
kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's inhouden voor de gebruikers, omdat de handhaving van 
de rechten van de gebruikers kan worden bemoeilijkt. Met betrekking tot Amerikaanse aanbieders 
die garanties bieden voor een veilig niveau van gegevensbescherming, bijvoorbeeld door middel 
van standaardcontractbepalingen van de EU, willen wij erop wijzen dat zij zich er daarbij toe 
verbinden de EU-normen inzake gegevensbescherming na te leven. 
4) Doel van de verwerking/rechtsgrondslag 
Onze eigen verwerking van persoonsgegevens op onze social media-sites is gebaseerd op onze 
gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub f AVG, om informatie over ons 
aanbod te verstrekken, artikelen aantrekkelijker te maken, het juiste tijdstip voor publicatie te 
vinden en te communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn. Wij 
hebben geen invloed op een eventuele verdere verwerking door de aanbieders. 
 
De rechtsgrondslag voor het plaatsen van de bovengenoemde cookies is uw toestemming conform 
Art. 6, lid 1, sub a AVG. Details hierover vindt u hierboven onder het punt "Cookies" of onder "Social 
Media Plugins". 
 
5) Gezamenlijke zeggenschap 
Als u een van onze social media-sites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van 
het social media-platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die tijdens dit bezoek in 
gang worden gezet.Wij wijzen u erop dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met 
de exploitanten van de socialemediaportalen, geen volledige controle hebben over de 
gegevensverwerkingen van de sociale media-portalen. Onze mogelijkheden hangen grotendeels af 
van het ondernemingsbeleid van de desbetreffende aanbieder. 
 
6) Beheer van rechten 
U kunt uw rechten zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het desbetreffende social 
media-portal doen gelden. 
Wij willen er echter op wijzen dat deze het effectiefst bij de exploitanten kunnen worden opgeëist. 
Alleen de exploitanten hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct 
passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u desondanks hulp nodig hebben, 
aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. 
 
7) 7) Duur van de opslag 
De rechtstreeks door ons via het sociale media-profiel verzamelde gegevens worden uit onze 
systemen verwijderd zodra het doel voor de opslag ervan niet meer van toepassing is, u ons om 
verwijdering verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag van de 
gegevens niet meer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat 
u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven 
onaangetast. 
Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van 
sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor meer informatie kunt u 
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zich rechtstreeks wenden tot de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. in hun privacy beleid, 
zie hieronder). 
 
8) Gegevensbescherming van de aanbieders 
Voor een gedetailleerde uiteenzetting van de respectievelijke vormen van verwerking en de 
bezwaarmogelijkheden (opt-out) verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsverklaringen en -
informatie van de aanbieders van de respectievelijke sociale medianetwerken, waarop wij geen 
invloed hebben en die gelden wanneer de respectievelijke sites worden opgeroepen. 
9) Bestaande Social Media Profielen 
a) Facebook 
Eigen profiel: https://www.facebook.com/Workrate.eu/ 
dienstverlener: Facebook Ireland Ltd. tevens Facebook Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, 
California 94025, USA; website: https://www.facebook.com; privacybeleid: 
https://www.facebook.com/about/privacy 
 
"Insights-gegevens" 
Bovendien stelt Facebook ons bij het gebruik van onze fanpagina statistische gegevens van 
verschillende categorieën (zogenaamde "Insights-gegevens") ter beschikking, die wij 
dienovereenkomstig kunnen oproepen. Deze pagina-inzichten zijn geaggregeerde gegevens die ons 
kunnen helpen begrijpen hoe mensen omgaan met onze site. Dit omvat: totaal aantal 
paginaweergaven, "Vind ik leuk"-informatie, pagina-activiteit, postinteracties, videoweergaven, 
postbereik, opmerkingen, gedeelde inhoud, reacties, percentage mannen en vrouwen, land en stad 
van herkomst, taal, winkelweergaven en -kliks, klikken op routeplanners, en klikken op 
telefoonnummers. 
 
Voor meer informatie over "Insights Data", onder meer over hoe u uw rechten kunt uitoefenen, 
kunt u terecht op: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data 
 
Gezamenlijke zeggenschap 
Volgens art. 26 AVG is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de exploitant van de fanpagina 
en Facebook.  
 
Met de beheerders van de fanpagina's is een overeenkomst hierover gesloten (te vinden op: 
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). 
 
Facebook neemt onder de AVG de primaire verantwoordelijkheid op zich voor de verwerking van 
Insights-gegevens en zal voldoen aan alle verplichtingen onder de AVG met betrekking tot de 
verwerking van Insights-gegevens (waaronder de artikelen 12 en 13 AVG, de artikelen 15 tot en met 
22 AVG en de artikelen 32 tot en met 34 AVG).  
 
U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook bereiken via het algemene 
contactformulier op https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 of, met 
betrekking tot Insights-gegevens, op https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928 

http://www.workrate.eu/
https://www.facebook.com/Workrate.eu/
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b) Instagram 
Eigen profiel: https://www.instagram.com/workratebv/   
Dienstverlener: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS; Website: 
https://www.instagram.com; Privacybeleid: http://instagram.com/about/legal/privacy; Opt-Out: 
https://help.instagram.com/519522125107875. 
 
 
c) LinkedIn 
Eigen profiel: https://nl.linkedin.com/company/workrate  
dienstverlener: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland; website: 
https://www.linkedin.com; privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; opt-out: 
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 
 
Koppeling van sociale mediaprofielen via grafische of tekstlink  
1) Wij linken op onze website ook naar sociale mediaprofielen op de hierboven vermelde 
platformen. De integratie vindt plaats via een gekoppelde graphic of een tekstlink van het 
betreffende platform. Door het gebruik van deze link wordt voorkomen dat bij het oproepen van 
een website met een link naar sociale media automatisch een verbinding tot stand wordt gebracht 
met de betreffende server van het platform om een afbeelding van het betreffende platform zelf 
weer te geven. Alleen door op de betreffende afbeelding te klikken wordt de gebruiker 
doorgestuurd naar de dienst van het betreffende platform. 
 
2) Nadat de gebruiker is doorgestuurd, wordt er informatie over de gebruiker verzameld door de 
betreffende aanbieder. Het kan niet worden uitgesloten dat de op deze manier verzamelde 
gegevens in de VS worden verwerkt. 
 
3) Het gaat in eerste instantie om gegevens zoals IP-adres, datum, tijd en bezochte pagina. Indien 
de gebruiker gedurende deze tijd op zijn gebruikersaccount op het respectievelijke platform is 
ingelogd, kan de exploitant de uit het specifieke bezoek van de gebruiker verzamelde informatie 
mogelijk aan zijn persoonlijke account toewijzen. Als de gebruiker interactie heeft via een "delen"-
knop van het respectieve platform, kan deze informatie worden opgeslagen in de persoonlijke 
gebruikersaccount van de gebruiker en, indien nodig, worden gepubliceerd. Als de gebruiker wil 
voorkomen dat de verzamelde informatie direct aan zijn gebruikersaccount wordt toegewezen, 
moet hij uitloggen voordat hij op de afbeelding klikt. Er bestaat ook de mogelijkheid om de 
desbetreffende gebruikersaccount dienovereenkomstig te configureren. 

IV. Analyse-instrumenten 
Google Analytics  
1) Algemene informatie 
Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon 
House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 

http://www.workrate.eu/
https://www.instagram.com/workratebv/
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Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics maakt gebruik van 
zogenaamde "cookies", die een analyse van uw gebruiksgedrag op de website mogelijk maken. De 
op deze manier verzamelde gegevens worden door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven 
van uw bezoek aan onze website en van uw gebruiksactiviteiten aldaar. Deze gegevens kunnen ook 
worden gebruikt om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze 
website en het internet. 
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2) Categorieën van verwerkte gegevens 
In het kader van de dienstverlening worden gebruiks- en gebruikersgerelateerde gegevens, zoals IP-
adres, locatie, tijdstip of frequentie van het bezoek aan onze website geregistreerd. 
 
3) Rechtsgrondslag 
De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, sub f AVG. Ons legitiem belang ligt in de analyse, optimalisatie en 
economische exploitatie van onze website. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons 
aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. 
 
De rechtsgrondslag voor het plaatsen van de cookie is uw toestemming in overeenstemming met 
art. 6, lid 1, sub f AVG. Details hierover vindt u hierboven onder het punt "Cookies". 
 
4) Deactivering van de gegevensverzameling door Google Analytics 
(1) U kunt uw toestemming voor het opslaan van cookies te allen tijde herroepen. Hiervoor 
verwijzen wij naar de voorgaande aanwijzingen over "Cookies" en de rechten die u heeft. 
(2) U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen 
te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website 
volledig kunt gebruiken. 
(3) U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw 
gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en door 
Google worden verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is 
via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 
 
5) IP-anonimisering 
Wij hebben op deze website de IP-adresanonimisering van Google Analytics geïmplementeerd. De 
anonimisering of maskering van het IP-adres vindt plaats zodra de IP-adressen in het 
gegevensverzamelingsnetwerk van Google Analytics aankomen en voordat de gegevens worden 
opgeslagen of verwerkt. Als gevolg daarvan worden IP-adressen in afgekorte vorm verwerkt, wat 
betekent dat ze niet aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld. 
Meer informatie over IP-anonimisering is te vinden op: 
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=nl 
 
7) Gegevensbescherming van de aanbieder 
(1) Het privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=nl; 
evenals de gebruiksvoorwaarden voor Google Analytics op: 
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ 
(2) Het is niet uitgesloten dat de verwerking wordt uitgevoerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
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V. Andere instrumenten  

Google Tag Manager  
1) De Google Tag Manager integreert zogenaamde tags (d.w.z. relevante informatie voor anderen 
zoals code snippets of pixels voor andere tools) op de webpagina. De Tag Manager werkt door het 
invoegen van een container met een unieke container ID op de website. In deze container wordt 
alle relevante informatie van de gebruikte tools opgeslagen.  
 
2) De verdere implementatie van tools gebeurt dan via de Tag Manager gebruikersinterface. De Tag 
Manager creëert zo een centrale plaats van waaruit alle tools kunnen worden gestart en ook weer 
uitgezet. De Google Tag Manager triggert andere tools door de relevante informatie voor de 
ingebouwde tools te verzamelen. De Tag Manager verwerkt de verzamelde gegevens echter niet; ze 
worden alleen doorgestuurd naar de betreffende tool. Als een deactivering is uitgevoerd op 
domein- of cookieniveau, blijft deze bestaan voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met 
Google Tag Manager. 
 
3) Rechtsgrondslag voor het gebruik van de Tagf-Manager is ons gerechtvaardigd belang volgens 
art. 6 para. 1 p. 1 lit. f GDPR in een functionerende administratie van de andere tools van deze 
website. 
 
4) Gegevensbescherming van de aanbieder: 
Het privacy beleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=nl. 
Het is niet uitgesloten dat de verwerking wordt uitgevoerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
5) Het privacy beleid van Google voor dit hulpmiddel is te vinden op: 
https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html  

Recruitee  
1) Op onze carrièrepagina bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen met het 
doel te solliciteren naar een geadverteerde functie. Voor de organisatie en afhandeling van de 
sollicitatieprocedure maken wij gebruik van de diensten van Recruitee B.V., Johan Huizingalaan 763, 
(1066 VH) Amsterdam, Nederland (hierna: "Recruitee"). Indien u op onze website op "Vacatures" 
klikt, wordt u doorgeleid naar de website van Recruitee. 
2) Wij maken gebruik van recruiters op basis van ons legitiem belang (art. 6, lid 1, sub 1 AVG) bij het 
optimaliseren en efficiënt inrichten van het sollicitatieproces en onze interne procedures en een 
overeenkomst voor contractverwerking in overeenstemming met art. 28 AVG. 
3) Wanneer u de carrièresite bezoekt, verzamelt Recruitee automatisch persoonlijke 
toegangsgegevens. Deze gegevens omvatten het aanvragende apparaat, de gebruikte webbrowser, 
het besturingssysteem, het IP-adres, de website waar u vandaan komt en het gedrag op de 
Recruitee Website. 
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4) Voor meer informatie over Recruitee's privacy beleid, verwijzen wij u naar Recruitee's privacy 
beleid op recruitee.com/nl/privacy. 

http://www.workrate.eu/
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