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De Kemet website maakt gebruik van cookies.
We gebruiken cookies om content te personaliseren, om functies voor social media (in het geval van
Kemet alleen LinkedIn) te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren.
Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met aanbieders voor social media (in het geval
van Kemet alleen LinkedIn) en analyse (Google-Analytics). Deze aanbieders kunnen deze gegevens
combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt, of die ze hebben verzameld op basis
van uw gebruik van hun services.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de Kemet website [en/of Flashapplicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer, iPad of
iPhone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze server teruggestuurd worden. Doel van cookies: gebruikerservaringen efficiënter maken.
NB: Cookies bevatten geen informatie zoals uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens.
Ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw computer, iPad of iPhone opslaan als ze strikt noodzakelijk
zijn voor het gebruik van de Kemet site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming
nodig.
De Kemet website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden
geplaatst door diensten van derden, die op onze pagina's worden weergegeven.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden:
* voorkeuren
* Statistieken
* Marketing
* Niet-geclassificeerd

Welke typen cookies hanteren wij op de Kemet site?
Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de site u met uw bezoek heeft
bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze
bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. 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.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar Google en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt, zich te houden aan de ‘Privacy Shield
principles’ en is aangesloten bij het ‘Privacy Shield’-programma van het Amerikaanse Ministerie van
Handel. Dit houdt in, dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
eventuele persoonsgegevens.
LinkedIn
Op onze website is nog geen button opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op
het sociale netwerk LinkedIn. Wel linkt Kemet vanuit LinkedIn naar de eigen website. Leest u de
privacyverklaring van LinkedIn (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw
(persoons)gegevens doen, die zij via cookies verwerken.
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Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om
inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te
sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising

Overzicht van de cookies, gebruikt op de Kemet:
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 17-5-2018 door Cookiebot:
Naam
Aanbieder
Doel
Vervaldatum
Type cookie
NOODZAKELIJK
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang
tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren
werken.
VOORKEUREN
_icl_current_language
kemet-europe.com
Een website de mogelijkheid
Sessie
HTTP cookie
geven om informatie te
onthouden waardoor de
website verandert of er anders
uit gaat zien. Bijv. voorkeur
voor taal
STATISTIEKEN
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken,
door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
_ga
google-analytics.com
Registreert een uniek ID die
Sessie
HTTP cookie
wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over
hoe de bezoeker de website
gebruikt.
_gat
google-analytics.com
Gebruikt door Google
Sessie
HTTP cookie
Analytics om verzoeksnelheid
te vertragen
_gid
google-analytics.com
Registreert een uniek ID die
Sessie
HTTP cookie
wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over
hoe de bezoeker de website
gebruikt.
MARKETING
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is
advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties
worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
bcookie
linkedin.com
Gebruikt door de sociale
2 jaar
HTTP cookie
netwerkdienst, LinkedIn, voor
het volgen van het gebruik
van embedded services.
bscookie
linkedin.com
Gebruikt door de sociale
2 jaar
HTTP cookie
netwerkdienst, LinkedIn, voor
het volgen van het gebruik
van embedded services.
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Naam
collect

Aanbieder
google-analytics.com

Doel
Gebruikt om gegevens naar
Google Analytics te verzenden
over het apparaat en het
gedrag van de bezoeker.
Traceert de bezoeker op
verschillende apparaten en
marketingkanalen

Vervaldatum
Sessie

Type cookie
Pixel Tracker

lidc

linkedin.com

Sessie

HTTP cookie

NID

google.com

Gebruikt door de sociale
netwerkdienst LinkedIn, voor
het volgen van het gebruik
van embedded services.
Registreert een uniek ID die
het apparaat van een
terugkerende gebruiker
identificeert. Het ID wordt
gebruikt voor gerichte
advertenties
Niet geclassificeerd
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HTTP cookie

r/collect
doubleclick.net
Sessie
Pixel Tracker
NIET
GECLASSIFICEERD
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van
afzonderlijke cookies.
IN_HASH
linkedin.com
Sessie
HTTP cookie

Geheel onderaan de Kemet website kunt u uw akkoord geven voor ons cookie beleid.
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