
 
 

Cookiebeleid Tecson 

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan een website op 

bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand 

wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden 

herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er 

informatie in opslaan. 

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet goed doet. Er zijn 

ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke 

taal je de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat je 

op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina's je hebt gekeken. 

Voor welke soort cookies hoef je geen toestemming te geven? 

Sommige cookies mag een website plaatsen zonder jouw toestemming. Dat mag : 

1. Als de cookie noodzakelijk is voor de werking van de website. Of noodzakelijk is 

voor een dienst die je zelf hebt aangevraagd. Dat kan bijvoorbeeld een cookie 

zijn die helpt bij het inloggen voor internetbankieren. 

2. Als de cookie wordt gebruikt om de kwaliteit of effectiviteit van de website te 

bekijken. Bijvoorbeeld een cookie die wordt gebruikt om te zien hoe een 

bezoeker door de website surft. Deze informatie kan de website-eigenaar 

gebruiken om zijn website te verbeteren. Dat mag alleen als de cookie geen 

grote inbreuk maakt op uw privacy.  De website-eigenaar mag deze gegevens 

dan niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van jouw internetgebruik op te 

stellen. En hij mag deze informatie niet zomaar delen met andere bedrijven. 



 
 

Hoe geef je toestemming voor het plaatsen van cookies? 

Wij moeten als website-eigenaar voordat wij cookies mogen plaatsen aan jou vertellen 

hoe je toestemming kunt geven. Voordat je de website van Tecson bezoekt komt er een 

melding in beeld over ons cookie-beleid. Je kunt onze website pas bezoeken, wanneer 

je toestemming geeft voor het gebruik van de cookies. Wij kunnen jouw bezoek aan 

onze website niet herleiden naar jou. Wij zien alleen aantallen mensen die onze website 

bezoeken. Wij kunnen niet zien wie deze bezoekers zijn. 

Je hoeft niet iedere keer wanneer je onze website bezoekt toestemming te geven voor 

de cookies. Jouw toestemming geldt zolang de cookie voor toestemming op jouw 

computer, tablet of smartphone staat. Er is geen wettelijke termijn, maar wij hebben de 

termijn op 100 dagen staan. Je kunt jouw toestemming altijd weer intrekken door de 

cookie van jouw computer, tablet of smartphone te verwijderen. 

Hoe kun je de cookies verwijderen? 

Hoe je een cookie verwijdert, hangt af van het programma waarmee je de webpagina’s 

bekijkt. Dit programma heet de internetbrowser. Bekende internetbrowsers zijn Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari. Je kunt de helpfunctie van jouw 

internetbrowser gebruiken om te kijken hoe je de cookies kunt verwijderen. 

Google Analytics 

Onze website is gekoppeld aan Google Analytics. Zo kunnen wij zien hoeveel mensen 

onze website bezoeken en welke pagina zij het interessantst vinden. Wij gebruiken de 

analytische cookies. Wij kunnen deze gegevens niet naar u als bezoeker herleiden. 

Jouw IP-adres krijgen wij niet in beeld. Google kan deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de 

informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben 



 
 

Google niet toegestaan de verkregen informatie door Analytics te gebruiken voor andere 

diensten van Google. 

Google Ads 

Google gebruikt cookies om je van dienst te zijn bij het tonen van relevante advertenties 

op basis van je recente zoekopdrachten. Wij zetten Google Ads in, zodat je nog beter 

via Google de vacatures kunt vinden die voor jou relevant zijn. Ook zetten wij 

remarketing in via Google Ads. Google gebruikt een cookie om advertenties van Tecson 

op het internet te plaatsen met het doel dat jij ons nog een keer tegen komt op het 

internet. Wij weten niet dat het om jou gaat. Wij zien geen IP-adres. Wij kunnen alleen 

rapportages maken van aantallen mensen bij wie deze advertenties getoond zijn en 

hoeveel mensen op de advertenties geklikt hebben. 

Informatie over cookies 

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies: 

 "Wat zijn cookies?" 

 "Cookies verwijderen" 

 "Cookies uitschakelen" 

Heb je vragen? Neem dan even contact met ons op. 

 

http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-uitschakelen/

