C

OOKIE POLICY SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Deze Cookie Policy is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.
Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van jouw gegevens
zoals omschreven in onze Privacy Policy.
Onze website maakt gebruik van cookies, zoals bijna alle websites dat overigens doen.
Cookies zijn kleine tekstfiles die worden opgeslagen op een computer, tablet of mobiele
telefoon van een gebruiker en wordt geplaatst en/of gebruikt bij het gebruik van een website.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt
meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen,
waarbij het uitgangspunt is dat we het gebruik en/of de ervaring van onze website en/of de
SOMA Bedrijfsopleidingen dienst continu willen verbeteren. De daarin opgeslagen informatie
kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Een cookie is
altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Het staat je als gebruiker vrij om
cookies uit te schakelen. Houd er wel rekening mee dat het dan mogelijk is dat onze website
dan niet meer optimaal werkt.

Waar worden cookies van SOMA Bedrijfsopleidingen voor gebruikt?
Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te
halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat
je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien.
Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele
cookies.
Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden om een website te laten weten dat een
bezoeker eerder op deze site is geweest. Op deze wijze kunnen statistische gegevens over
het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld hiervan is Google
Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door
ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:


Het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een

efficiënt gebruik van de portalen;


Het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te

kunnen verbeteren;


Het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag om onderzoek naar

mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en
diensten mogelijk te maken.
De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met
datgeen wat de wet ons voorschrijft gebruikt en worden vanzelfsprekend op een behoorlijke
en zorgvuldige wijze ingezet/gebruikt.
Welke cookies plaatst SOMA Bedrijfsopleidingen?
Hieronder vind je een overzicht van de cookies die SOMA Bedrijfsopleidingen (kan)
plaats(t)(en) of laat plaatsen.

FUNCTIONELE COOKIES
Cookienaam

Doel
Dit is een cookie die gebruikt wordt om de
ingestelde taal van een gebruiker (opnieuw) weer

_icl_current_language

te geven.
Dit is een cookie die de weergave van een

wp-settings-19

pagina verzorgt.
Deze cookies worden gebruikt door WordPress
en zijn cruciaal voor de werking van onze

wp-settings-time-19

portalen zoals deelnemersnet.
Deze cookie test of andere cookies functioneren

wpml_browser_redirect_test

en/of deze cookies naar behoren werken.

De cookie met betrekking tot ’lokale opslag’ zorgt
ervoor dat de website sneller geladen wordt bij
de volgende keer dat dezelfde bezoeker onze
site bezoekt. De cookie voor sessie opslag zorgt
ervoor dat je in je “Sessie” op een pagina snel
Lokale Opslag & Sessie Opslag

heen en weer kan navigeren.

NIET-FUNCTIONELE COOKIES
Cookienaam

Doel
Dit zijn cookies die Google Analytics gebruikt

_gat, _ga, _gid

voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
Deze cookies houden bij hoeveel mensen er op

ajs_anonymous_id, ajs_user_id,

de website komen en hoe zij zich over- en door

ajs_group_id, _uetsid, _delighted_fst

de website bewegen.
Deze cookie wordt gebruikt om advertenties te

MUID

kunnen tonen die voor jou van toepassing zijn.
Dit is een cookie van de tool hotjar. Hotjar geeft
ons informatie over het gedrag van bezoekers
op onze website, zoals muisklikken en de wijze

_hjincludedInSample,

waarop een bezoeker zich over een pagina

https://vars.hotjar.com/

en/of door onze website beweegt.
Deze cookies komen van Google. Zij beveiligen
ons tegen frauduleus gebruik en het misbruiken
van gebruikersgegevens. Deze cookies komen
bijvoorbeeld mee met ingesloten YouTube

SID, HSID

video’s.

Deze cookies komen van Google. Met deze
AID, APISID, CONSENT, HSID, NID,

cookies wordt gedrag op de website gemeten,

SAPISID, SID, SIDCC, SSID, DSID, IDE,

waardoor we de website verder kunnen

1P_JAR, OGPC

optimaliseren.

LOGIN_INFO, PREF,

Dit zijn cookies van YouTube en worden

VISITOR_INFO1_LIVE, YSC,

ingezet om de gebruikersstatistieken bij te

Enabledapps.uploader

houden voor filmpjes op de website.

LinkedIN: bscookie, BizoID,
UserMatchHistory, lang, _lipt, Liap, Lidc,
BizoCustomSegments, BizoData,
BizoUserMatchHistory,
UserMatchHistory, UserPixelRotationList
Twitter: guest_id, personlization_id,
Ads_prefs, Co, Dnt, Eu_cn,
External_referrer, Kdt,

Dit zijn cookies van LinkedIN en Twitter die

Remember_checked_on,

ervoor zorgen dat wij op social media gericht

Syndication_guest_id, Tfw_exp

kunnen adverteren.

Livechat: 3rdparty, _lc_vv, _livechat,
_livechat_lastvisit,
Main_window_timestamp,
Main_window_timestamp_0,
Message_text,
Notification[personal_invitation],
Notification[status_ping],

Deze cookies ondersteunen onze chatfunctie

Recent_window, _lc.visitor_id.8795316,

op de website. Door het plaatsen van deze

Autoinvite_callback, Lc_window_state,

cookies kunnen we persoonlijkere service

Waiting_in_queue

bieden via onze chat.

ANON, BFBN, MSCC, NAP, SRCHD,

Deze cookies verzamelen we gegevens om

SRCHHPGUSR, SRCHUID, SRCHUSR,

gerichter te kunnen adverteren via het

MUIDB

advertentiekanaal van Bing.

Bevatten de cookies van SOMA Bedrijfsopleidingen informatie over mijn persoonlijke
gegevens uit mijn SOMA Bedrijfsopleidingen profiel?
Nee, cookies van SOMA Bedrijfsopleidingen bevatten geen persoonsgegevens. De website
van SOMA Bedrijfsopleidingen staat los van de website(s) van de SOMA Bedrijfsopleidingen
dienst en deze websites kunnen onderling ook niet met elkaar communiceren.
Wij en/of de door ons ingeschakelde derden verzamelen via de website geen persoonlijke
informatie anders dan jouw IP-adres, het identificatienummer van de cookie en de informatie
die je ons zelf gegeven hebt. Op de persoonsgegevens, die wij verwerken, is onze Privacy
Policy van toepassing.
Hoe kan ik cookies weigeren?
Zonder cookies is het voor ons praktisch niet mogelijk om jou als bezoeker de beste ervaring
te geven bij het bezoeken van onze website. Het staat je vanzelfsprekend vrij om cookies op
onze website te weigeren. Op het moment dat je cookies op onze website uitschakelt, dien je
wel rekening mee te houden dat onze website niet meer optimaal kan functioneren.

Hoe kan ik cookies verwijderen, aan- of uitzetten?
Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Safari
En andere browsers bieden allen hun eigen functionaliteit om dit aan te passen. Je kunt dit
vinden bij de instellingen van de afzonderlijke browsers.

