TIFFANY’S MONDIALE PRIVACYVERKLARING
Ingangsdatum: 20 september 2016
Klik hier (www.tiffany.com/Shared/PDFs/Affiliates/Affiliates_US.pdf) om toegang tot de lijst van Tiffany & Co.
winkelfilialen te verkrijgen, zoals bedoeld in het algemeen privacybeleid.
Bij Tiffany and Company, samen met onze dochter- en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk, de ‘Tiffany
Group’), respecteren wij uw zorgen over privacy. Deze mondiale privacyverklaring beschrijft de soorten
persoonlijke informatie die we verzamelen over onze klanten, hoe we deze informatie gebruiken, met wie
we het delen en de keuzes die met betrekking tot ons gebruik van de informatie beschikbaar zijn voor onze
consumenten. Ook beschrijven we de maatregelen die we nemen om de veiligheid van de informatie te
beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen over ons privacybeleid.
Onze privacypraktijken kunnen variëren tussen de landen waarin wij actief zijn om de lokale praktijken en
wettelijke vereisten na te komen. U kunt bepaalde landspecifieke informatie bekijken door hier te klikken.
Informatie die we verzamelen
Wij kunnen persoonlijke informatie over u op verschillende manieren verzamelen, bijvoorbeeld wanneer
u die verstrekt in onze winkels, op onze websites, via onze apps en social media kanalen, op onze
evenementen, door middel van enquêtes, via sms of via de telefoon. De persoonlijke informatie categorieën
die we verzamelen zijn:
- contactinformatie (zoals naam, postadres, e-mailadres en mobiel- of ander telefoonnummer);
- gebruikersnaam en wachtwoord;
- betalingsinformatie (zoals uw betalingskaartnummer, vervaldatum, autorisatienummer of
beveiligingscode, afleveradres en factuuradres);
- aankoop en transactiegegevens;
- informatie over klantenservice (zoals klantenservice vragen, opmerkingen en reparatie geschiedenis);
- foto’s, commentaar en andere inhoud die u verstrekt;
- informatie met betrekking tot uw persoonlijke of professionele interesses, geboortedatum, burgerlijke
staat, demografie, en ervaringen met onze producten en contactvoorkeuren;
- contactinformatie van vrienden of andere mensen dat u verstrekt en met wie u wilt dat wij contact
opnemen; en
- informatie die wij van onze externe dienstverleners krijgen.
Tevens kunnen we, wanneer u onze websites bezoekt, onze e-mails opent, onze apps gebruikt of interactie
met Tiffany-gerelateerde tools, widgets of plug-ins heeft, bepaalde informatie geautomatiseerd verzamelen,
zoals cookies, webbeacons en webserver logs. De informatie die wij op deze manier verzamelen omvat het
IP-adres, unieke apparaatidentificatie, browserkenmerken, kenmerken van het apparaat, besturingssysteem,
taalvoorkeur, verwijzende URL’s, informatie over de op onze site ondernomen acties, en de data en tijden
van de website bezoeken. Een ‘cookie’ is een bestand van een bezoeker of ander met internet verbonden
apparaat dat de websites naar de computer sturen om de browser van de bezoeker te identificeren of om
informatie of instellingen in de browser op te slaan. Een ‘webbeacon’, ook wel bekend als een Internet-tag,
pixel tag of clear GIF, verbindt webpagina’s naar web-servers en hun cookies en kan worden gebruikt om
informatie die via cookies verzameld is naar een webserver terug te sturen. Door deze geautomatiseerde
verzamelmethoden, krijgen we ‘clickstream data’, dat is een log van de links en andere content waarop een
bezoeker tijdens het surfen op een website klikt. Als de bezoeker door de website klikt, kan een verslag van
de acties worden verzameld en opgeslagen. We kunnen bepaalde data-elementen die we hebben verzameld
via geautomatiseerde middelen, zoals uw browser informatie, koppelen met andere informatie die we
hebben verkregen over u, bijvoorbeeld of u een e-mail die we naar u hebben gestuurd, heeft geopend. Uw
browser kan u vertellen hoe u gewaarschuwd wordt wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt en hoe
u bepaalde soorten cookies kunt beperken of uitschakelen. Let er echter op dat u zonder cookies mogelijk
niet in staat zult zijn om alle functies van onze websites of apps te gebruiken.
De aanbieders van apps van derden, tools, widgets en plug-ins op onze websites en apps, zoals de ‘Like’ knop
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van Facebook, kunnen ook gebruikmaken van geautomatiseerde middelen om informatie over uw
interactie met deze functies te verzamelen. Deze informatie wordt rechtstreeks door de leveranciers van
deze functies verzameld en is onderworpen aan het privacybeleid of de mededelingen van deze aanbieders.
Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, is Tiffany niet verantwoordelijk voor de
informatiepraktijken van deze aanbieders.
Deze mondiale privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen of het gebruik van de informatie
die u verstrekt in verband met een betaalkaart van Tiffany. We houden houders van betaalkaarten jaarlijks
op de hoogte van ons privacybeleid, of zoals anderszins vereist door de wet. Als u een betaalkaart heeft, zult
u jaarlijks een privacyverklaring van Tiffany & Co. per post ontvangen. De informatie die u in verband met
uw Tiffany betaalkaart rekening aan ons verstrekt, wordt volgens de regels in die mededeling beheerd.
Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken
We kunnen de hierboven beschreven informatie gebruiken om:
- producten en diensten aan u te leveren;
- uw betalingen te verwerken;
- uw rekening te creëren en te beheren;
- u promotiemateriaal en andere mededelingen te sturen;
- met u te communiceren over, en uw deelname te beheren aan, speciale evenementen, wedstrijden,
sweepstakes, programma’s, aanbiedingen, enquêtes en marktonderzoek;
- uw vragen te beantwoorden;
- ons bedrijf te bedienen, evalueren en verbeteren (inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en
diensten, het verbeteren van onze diensten, het beheer van onze communicatie, analyseren van onze
producten en het klantenbestand, het uitvoeren van data-analyse, en het uitvoeren van de boekhouding,
controle en andere interne functies);
- het kredietrisico en incassobeheer te verminderen;
- uw identiteit te verifiëren;
- te beschermen tegen, het identificeren en de voorkoming van fraude en andere illegale activiteiten,
vorderingen en overige schulden; en
- de van toepassing zijnde wetten, relevante industriestandaarden, contractuele verplichtingen en ons
beleid na te leven en te handhaven.
We kunnen de informatie ook op andere manieren gebruiken waarvan wij u op de hoogte zullen brengen op
het moment van de collectie.
Daarnaast gebruiken we informatie verzameld door middel van cookies, webbeacons, pixels, webserver
logs en andere geautomatiseerde middelen voor doeleinden zoals (i) het aanpassen van bezoeken van
gebruikers aan onze websites en apps, (ii) het leveren van inhoud aan onze gebruikers gebaseerd op hun
interesses en de wijze waarop onze gebruikers surfen op onze websites en apps, en (iii) het beheer van
onze websites, apps en andere aspecten van ons bedrijf. Voor zover vereist door de van toepassing zijnde
wetgeving, zullen wij uw toestemming vragen voor het verzamelen van informatie met behulp van cookies
of soortgelijke geautomatiseerde middelen.
We kunnen op onze websites en apps ook gebruikmaken van analytische diensten van derden zoals die
van Google Analytics, Adobe Omniture, en Sizmek. De derden die deze diensten beheren, gebruiken
technologieën zoals cookies, webserver logs en webbeacons om ons te helpen uw gebruik van onze websites
en apps te analyseren. De informatie die op deze wijze is verzameld (inclusief IP-adres) kan worden
verstrekt aan deze derden en andere relevante derden die de informatie bijvoorbeeld gebruiken om het
gebruik van de website of app te evalueren. Voor meer informatie over deze analytische diensten en hoe u
dit kunt voorkomen, kunt u terecht op de hier vermelde relevante websites:
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- Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
- Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1
- Sizmek: http://www.sizmek.com/about-us/privacy
Op interesse gebaseerde reclame
Op onze websites en apps kunnen we informatie verzamelen over uw online activiteiten voor het
verstrekken van reclame over producten en diensten aangepast aan uw individuele interesses. We kunnen
voor dit doel ook informatie krijgen van websites van derden waarop onze advertenties worden geserveerd.
Dit gedeelte van onze mondiale privacyverklaring geeft details en legt uit hoe u uw keuzes kunt maken.
U kunt bepaalde advertenties op andere websites zien omdat wij deelnemen aan advertentie-netwerken
van derden (zoals Facebook, Rubicon en Twitter). Door middel van deze advertentie-netwerken, kunnen
we onze berichten naar gebruikers toe spitsen door middel van demografische, op interesses gebaseerde
en contextuele middelen. Wij kunnen uw online activiteiten in de tijd volgen door het verzamelen van
informatie door middel van geautomatiseerde middelen, onder meer door het gebruik van cookies van
derden, webserver logs, pixels en webbeacons. De netwerken gebruiken deze informatie om u advertenties
te laten zien die kunnen worden aangepast aan uw individuele interesses. De informatie die onze
advertentie-netwerken namens ons kunnen verzamelen omvat gegevens over uw bezoeken aan websites
die Tiffany advertenties opdienen, zoals de pagina’s of advertenties die u bekijkt, en de acties die u op
de websites onderneemt. Deze gegevensverzameling vindt plaats op zowel onze websites als op websites
van derden die deelnemen aan deze advertentie-netwerken. Dit proces helpt ons ook om de effectiviteit
van onze marketinginspanningen te volgen. Klik hier (http://www.aboutads.info/choices/) om te leren hoe u
zich kunt afmelden van dit op interesse gebaseerde advertentie-netwerk. Voor zover vereist door de van
toepassing zijnde wetgeving, zullen wij uw toestemming vragen voor het gebruik van uw gegevens voor op
interesse gebaseerd adverteren.
Informatie die we delen
We openbaren geen persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, behalve zoals beschreven in deze
mondiale privacyverklaring. Wij kunnen persoonlijke informatie delen met service providers die diensten
namens ons uitvoeren op basis van onze instructies. We geven deze service providers geen vergunning
om deze gegevens te gebruiken of bekend te maken, behalve als dat nodig is om namens ons diensten uit
te voeren of aan de wettelijke voorschriften te voldoen. Voorbeelden van deze dienstverleners omvatten
dienstverleners die kredietkaartbetalingen verwerken, beheren en ons kredietrisico verminderen, die
gegevens verifiëren, bestellingen uitvoeren, en webhosting, analyses en marketingdiensten verzorgen. Wij
kunnen uw persoonlijke informatie ook delen binnen de mondiale Tiffany Group en met onze gezamenlijke
marketing partners voor de in deze mondiale privacyverklaring omschreven doeleinden. Bovendien, tenzij
u bezwaar indient door een e-mail te sturen naar privacy@tiffany.com , kunnen wij, voor zover toegestaan
door de wet, informatie over u delen met andere derden voor hun eigen doeleinden, zoals het aanbieden
van producten of diensten die u kunnen interesseren.
Daarnaast kunnen we informatie over u openbaar maken (i) indien wij daartoe verplicht zijn door de wet
of juridische processen, (ii) aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen, en (iii)
wanneer wij geloven dat openbaarmaking noodzakelijk of wenselijk is om fysieke schade of financieel
verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale
activiteiten. Wij behouden ons ook het recht voor om persoonlijke informatie die wij over u hebben, over te
dragen in het geval wij alle of een deel van onze activiteiten of activa verkopen of overdragen (ook in geval
van een reorganisatie, ontbinding of vereffening).
Uw rechten en keuzemogelijkheden
Wij bieden u bepaalde keuzes in verband met de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen,
zoals hoe we de informatie gebruiken en hoe we met u communiceren. Neem contact met ons op, zoals
aangegeven in de paragraaf ‘Hoe ons te bereiken’ van deze mondiale privacyverklaring, om uw voorkeuren
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bij te werken, ons te vragen om uw informatie uit onze mailinglijsten te verwijderen, en om uw rechten
uit te oefenen of een verzoek in te dienen. U kunt zich ook van onze mailing-lijsten afmelden door het
volgen van de link ‘Uitschrijven’ in onze e-mails. Voor zover door de wet in uw jurisdictie voorzien is,
kunt u toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben aanvragen, of een verzoek dat we uw
gegevens corrigeren, wijzigen, verwijderen of de gegevens blokkeren indienen door zoals hieronder staat
aangegeven contact met ons op te nemen. Waar door de wet geregeld, mag u eerder verleende toestemming
terugtrekken of op elk gewenst moment aan ons op legitieme gronden toestemming voor de verwerking
van uw persoonlijke gegevens weerhouden, waarop wij uw voorkeuren voor de toekomst in acht zullen
nemen.
Bezoek onze afmeldpagina voor consumenten om te leren hoe u zich kunt afmelden van deze op interesse
gebaseerde advertenties, http://www.aboutads.info/choices/.
Online volgen en hoe we reageren op ‘Do Not Track’-verzoeken
Wanneer u onze websites en apps gebruikt, kunnen zowel wij als bepaalde derden (zoals onze
reclamenetwerken, digitale reclame-partners en social media-platforms) persoonlijke informatie
verzamelen over uw onlineactiviteiten door de tijd heen en op websites van derden. Bij bepaalde
webbrowsers kunt u uw browser zo instellen dat deze ‘Do Not Track’ (DNT)-verzoeken verstuurt naar
naar de websites die u bezoekt, zodat deze sites weten dat u niet wilt dat uw onlineactiviteiten worden
bijgehouden. Op dit moment kunnen onze websites en apps nog niet reageren op alle types DNT-verzoeken
of soortgelijke mechanismen van browsers, aangezien er hiervoor geen algemene, door de industrie
geaccepteerde standaard bestaat. Zodoende kan het zijn dat informatie over uw onlineactiviteiten nog
steeds bijgehouden wordt op onze site en gebruikt wordt ter ondersteuning van de functionaliteit van onze
website en voor onze eigen analytische doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring, zelfs als uw
browser ons een DNT-verzoek stuurt. Als wij echter een relevant DNT-verzoek herkennen, dan doen wij
er alles aan om de derden-tags te onderdrukken, die gebruikt worden om uw computer te herkennen als u
onze site verlaat en die gebruikt worden om Tiffany-advertenties aan u aan te bieden. Aangezien er, zoals
gezegd, geen uniforme standaard voor het herkennen van DNT-verzoeken bestaat, kan het zijn dat wij ons
beleid en onze werkwijze herzien bij het beschikbaar worden van nieuwe technologieën en oplossingen.
Zoals aangegeven in de bovenstaande paragraaf ‘Uw rechten en keuzemogelijkheden’, geven wij u bepaalde
keuzemogelijkheden voor wat betreft de persoonlijke informatie die wij verzamelen over u en onze op uw
interesses gebaseerde advertenties.
Bericht aan inwoners van Californië
Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen op grond van California Civil Code § 1798.83, kunnen
inwoners van Californië ons vragen om hen te voorzien van (i) een lijst van bepaalde categorieën van
persoonlijke informatie die wij tijdens het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar aan derden voor hun
direct marketing doeleinden hebben medegedeeld, en (ii) de identiteit van die derden. Om zo’n verzoek
in te dienen, kunnen inwoners van Californië contact opnemen zoals vermeld in de Hoe ons te bereiken
sectie hieronder.
Gegevensoverdracht
We kunnen de persoonlijke informatie die wij verzamelen over u overdragen naar de Verenigde Staten en
naar landen buiten het land waar de informatie oorspronkelijk is verzameld. Deze landen hebben mogelijk
niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming als het land waar u in eerste instantie de informatie
verstrekt heeft. Als wij uw gegevens aan andere landen overdragen, zullen we die informatie beschermen,
zoals beschreven in deze mondiale privacyverklaring.
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Indien u woonachtig bent in de Europese Unie (“EU”), zullen wij de toepasselijke wettelijke eisen om een
passende bescherming te bieden ter zake van de doorgifte van persoonsgegevens naar ontvangers gevestigd
in landen buiten de EU naleven. Voor wat de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten
betreft, zijn Tiffany en Bedrijf gecertificeerd onder het EU-U.S. Privacy Shield framework zoals ontwikkeld
door het U.S. Department of Commerce en de Europese Commissie ter zake van de doorgifte van
persoonsgegevens vanuit de EU naar de Verenigde Staten. Zie hier een link om onze EU-U.S. Privacy Shield
Privacy Policy te bekijken.
Hoe wij persoonlijke informatie beschermen
Wij onderhouden administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om de door u verstrekte
persoonsgegevens tegen toevallige, onwettelijke of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang,
openbaarmaking of gebruik te beschermen.
Links naar niet-Tiffany sites en services
Voor uw gemak en informatie, kunnen onze websites en apps links naar niet-Tiffany sites, apps en diensten
voorzien die kunnen worden beheerd door bedrijven die niet aangesloten zijn bij Tiffany. Deze bedrijven
kunnen hun eigen privacybeleid hanteren, die wij u ten stelligste aanraden om te bezien. Onze producten
en diensten kunnen ook aan u beschikbaar worden gesteld via platforms van derden (zoals leveranciers
van app stores) of via andere kanalen van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van
niet-Tiffany websites, apps of diensten.
Actualisering van onze mondiale privacyverklaring
Deze mondiale privacyverklaring (inclusief eventuele bijlagen) kan periodiek en zonder voorafgaande
kennisgeving aan u worden bijgesteld om wijzigingen in onze persoonlijke informatiepraktijken weer
te geven. Van ingrijpende veranderingen zullen wij u op de hoogte houden door het plaatsen van een
prominente aankondiging op onze website, daarbij aan de bovenkant van het bericht aangevend wanneer
het voor het laatst is bijgewerkt.
Hoe ons te bereiken
Als u wilt dat wij de informatie of voorkeuren die wij over u hebben bijwerken, neem dan contact met ons
op door een e-mail te sturen naar customerservice@tiffany.com. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze
mondiale privacyverklaring, kunt u e-mailen naar privacy@tiffany.com. U kunt ook schrijven naar:
Chief Privacy Officer
c/o Legal Department
Tiffany & Company
200 Fifth Avenue, 10th Floor
New York, NY 10010
Addendum
Als u een inwoner van de Europese Economische Ruimte (“EER”) bent, dan zijn de volgende EER-specifieke
bepalingen van toepassing op onze verwerking van uw persoonlijke informatie, in plaats van of in
aanvulling op de relevante secties van de Mondiale privacyverklaring.
- Verwijzingen naar “we”, “wij”, “ons”, “onze”, “Tiffany” en “Tiffany & Co.” in de Mondiale privacyverklaring
en het EER-addendum zijn verwijzingen naar de entiteit verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonlijke informatie zoals die hier (www.tiffany.com/Shared/PDFs/Affiliates/Affiliates_US.pdf) staan vermeld.
- Wij kunnen bepaalde persoonlijke informatie verzamelen met behulp van geautomatiseerde middelen,
zoals cookies, webbeacons en webserverlogs. Informatie over deze praktijken is hier beschikbaar.
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- Wij kunnen persoonlijke informatie binnen de Tiffany Group wereldwijd delen. De Tiffany Group bestaat
uit de filialen die hier (www.tiffany.com/Shared/PDFs/Affiliates/Affiliates_US.pdf) vermeld staan.
- Wij mogen informatie over u openbaar maken aan (i) wetshandhavende instanties en andere
overheidsfunctionarissen, op basis van een wettelijk verzoek tot openbaarmaking en (ii) wanneer de
openbaarmaking in ons rechtmatig belang is en in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving
inzake gegevensbescherming.
- Tiffany heeft vereenvoudigde registraties ingediend bij de Franse instantie voor gegevensbescherming en
heeft toestemming verkregen voor haar gegevensoverdracht naar locaties buiten de EER.
- Om uw rechten te doen gelden, kunt u schrijven naar de desbetreffende Tiffany-entiteit die
verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking in uw jurisdictie door gebruik te maken van de gegevens
zoals die hier (www.tiffany.com/Shared/PDFs/Affiliates/Affiliates_US.pdf) vermeld staan.
Cookiebeleid
Het gebruik van cookies is een geautomatiseerde methode waarmee wij informatie verzamelen op onze
website en waarmee wij soms informatie kunnen bijhouden over de manier waarop u onze website
gebruikt. Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring, de functionaliteit van onze website en onze
dienstverlening aan u te optimaliseren. Als u onze site bezoekt, dan verstuurt onze webserver een cookie
naar uw computer, waardoor wij uw computer kunnen herkennen voor tal van functies.
Door verder te navigeren na deze pagina, gaat u akkoord met onze cookie-instellingen en geeft u te kennen
dat u dit Cookiebeleid en onze Privacyverklaring begrijpt. Wij wijzen u erop dat u cookies kunt weigeren
door uw browserinstellingen te wijzigen; deze weigering kan echter ten koste van uw gebruikerservaring en
de functionaliteit van onze website gaan.
Wat is het doel van Cookies?
1. Cookies ondersteunen de basisfunctionaliteit van de website: Bepaalde cookies zijn functioneel en
zijn noodzakelijke cookies die de basisfuncties van onze website ondersteunen, zoals de inhoud van uw
winkelmandje opslaan terwijl u verdergaat met winkelen en navigeren naar de verschillende pagina’s van
onze website.
2. Cookies kunnen helpen de kwaliteit van onze website en diensten te verbeteren: Cookies verzamelen
informatie (soms inclusief IP-adres) om te beoordelen hoe u onze website gebruikt, zodat we de navigatie
op onze site kunnen verbeteren en u beter van dienst kunnen zijn. Wij gebruiken deze informatie om:
- Geaggregeerde, anonieme statistieken bij te houden over hoe onze site wordt gebruikt;
- Na te gaan hoe effectief onze advertenties zijn door bij te houden waar u op klikt en via welke website u bij
ons gekomen bent;
- Feedback te geven aan de zorgvuldig geselecteerde externe partners dat een van onze bezoekers ook hun
website bezocht heeft;
- Ons te helpen de site te verbeteren door foutmeldingen tijdens het browsen bij te houden.
- U een betere sitefunctionaliteit te bieden door toegang te verlenen tot extra diensten of door uw
winkelmandje te bewaren voor de volgende keer dat u onze site bezoekt.
3. Cookies kunnen informatie delen met onze zorgvuldig geselecteerde externe partners: Cookies van
derden kunnen informatie delen met partners om diensten aan te bieden op onze site. De gedeelde
informatie wordt enkel gebruikt om de dienst of functie aan te bieden (zoals de knoppen ‘Vind ik
leuk’ en ‘Delen’ van social media). Bepaalde cookies van derden kunnen gebruikt worden voor een
gebruikerservaring op maat, waarbij diensten op basis van uw interesses aangeboden worden (zie
‘Gepersonaliseerde advertenties’) zowel op deze site als op bepaalde andere websites. Bepaalde van deze
gepersonaliseerde browse-ervaringen kunnen gelinkt zijn aan diensten van derden die deze diensten
aanbieden om te herkennen dat u onze site bezocht heeft. Deze informatie wordt gebruikt om u te
informeren over producten en diensten van Tiffany waarin u mogelijkerwijs geïnteresseerd bent. Deze
cookies kunnen ook doorlinken naar social media-netwerken, zoals Facebook, of kunnen reclamebureaus
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voorzien van informatie over uw bezoek, zodat zij u advertenties kunnen aanbieden voor producten en
diensten van Tiffany waarin u mogelijkerwijs geïnteresseerd bent.
Beheer van uw Cookie voorkeuren
Voor het beheer van cookies van derden op onze site verwijzen wij u naar de onderstaande betreffende
websites:
- Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
- Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1
- Sizmek: http://www.sizmek.com/about-us/privacy
Voor het beheer van alle cookies op onze site, inclusief die van onszelf, kunt u uw browserinstellingen
wijzigen. Voor meer informatie over het beheer van alle cookies, ga naar
http://www.allaboutcookies.org/. Wij wijzen u erop dat u door het uitschakelen, blokkeren of verwijderen van
cookies in uw browserinstellingen onze website mogelijkerwijs niet volledig kunt gebruiken.
Zie onze Privacyverklaring voor meer details over wat voor informatie wij verzamelen en hoe wij door
u aangeleverde persoonlijke gegevens gebruiken; niet alle via cookies verzamelde informatie echter
identificeert u.
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