Privacy verklaring.
Hoe Portiva omgaat met je persoonsgegevens
Portiva hecht veel waarde aan zowel een persoonlijke online ervaring alsook je privacy. Iets wat wij graag
met elkaar in balans brengen. Wij doen dit door te voldoen aan de AVG wet- en regelgeving. In elk bericht
dat je van ons ontvangt, vind je een beveiligde link naar je persoonlijke voorkeursinstelling. Volg deze link
om je digitale communicatievoorkeuren direct aan te passen. Zo bepaal je zelf welke informatie je van ons
wilt ontvangen.

De website van Portiva maakt gebruik van cookies
Om onze website zo goed als mogelijk te laten functioneren maken wij gebruik van cookies.
Een cookie is een klein bestand die door je internetbrowser op de harde schijf van je computer, tablet of
smartphone kan worden opgeslagen. Een cookie bevat informatie over een bezoek aan onze website en
andere sites waarop Portiva adverteert. Zodoende kunnen wij je informatie tonen die beter aansluiting bij
jouw behoefte. Bij het aanbieden van advertenties, kan een uniek third-party cookie worden geplaatst in je
browser. Het gebruik van cookies is veilig.
Er zijn verschillende soorten cookies, die Portiva voor verschillende redenen gebruikt:
•

Technisch noodzakelijke of functionele cookies: deze zijn nodig voor het functioneren van deze
website. Deze cookies worden gebruikt om de voorkeuren van bezoekers op te slaan. Hierdoor wordt
het gebruikersgemak van deze website en online aanwezigheid verhoogd.

•

Tracking cookies: deze worden gebruik voor het verzamelen van surfinformatie. Door middel van
tracking cookies kunnen netwerken informatie over het bezoekersprofiel verzamelen waarop de
advertenties worden afgestemd.

•

Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden zodat trends bij het
gebruik van deze website inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Zo wordt via deze website een cookie
geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Portiva gebruikt deze
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dienst om statistieken bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers deze website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Portiva heeft hier geen
invloed op.

Cookies voor Facebook, Twitter, Likendin en andere scoial media
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten, liken, delen of tweeten
op sociale netwerken al zijnde Facebook, LikedIn en Twitter. Deze links werken door middel van stukjes
code die van Facebook respectievelijk Twitter of LinkedIn afkomstig zijn. Door middel van deze code
worden cookies geplaatst. Portiva heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook
respectievelijk van Twitter of linkeer bvot(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
U kunt er voor kiezen om geen cookies op uw computer toe te staan. De meeste computers, tablets of
smartphones accepteren automatisch cookies, maar dit kan anders ingesteld worden door browser instellingen aan te passen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de netwerkbrowser die u gebruikt. Gangbare internetbrowsers zijn: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari en Opera. Als u ervoor kiest
om cookies te weigeren, kan het gebeuren dat sommige onderdelen van de website niet meer goed functioneren. Cookies kunnen door uzelf na een internetsessie worden verwijderd. Meer informatie omtrent
het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van
de Help-functie van jouw browser.
Op www.cookierecht.nl leest u meer informatie over cookies.
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