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COOKIE POLICY 
 

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen onze organisatie TalentHuis BV gaan we dan ook op een veilige en 
confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle werknemers. Deze Privacy 
Verklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom 
we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw 
persoonsgegevens te beschermen.  

 

1. Wie contacteren in geval van vragen?  

TalentHuis BV, met maatschappelijke zetel te 2520 Broechem, Pertendonckstraat 3 /0012 en ingeschreven in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0479279176, is de Verantwoordelijke voor de verwerking 
van uw persoonsgegevens. TalentHuis BV verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische 
privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar 
inwerkingtreding.  

2. Wat zijn cookies en waarom maakt TalentHuis hier gebruik van? 

De website van TalentHuis maakt gebruik van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die je computer opslaat 
wanneer je onze website gebruikt. Ze brengen onder andere informatie over je browsertype, besturingssysteem, 
geografische locatie, het websitebezoek en je persoonlijke voorkeuren in kaart. 

3. Waarom gebruiken wij cookies? 

Door cookies te gebruiken kunnen wij je de beste gebruikservaring bieden. Dankzij cookies kunnen we: 

• Onze website voortdurend optimaliseren; 
• Je voorkeuren onthouden, zodat je niet steeds opnieuw dezelfde informatie moet invoeren of 

downloaden wanneer je onze website gebruikt; 
• De veiligheid en snelheid van onze website verbeteren; 
• Onze marketing efficiënter maken, zodat we je een betere service kunnen bieden. 

 
4. Waarvoor gebruiken wij cookies niet? 

De informatie die we verzamelen gebruiken we enkel binnen TalentHuis. We geven je gegevens dus niet door 
aan derden. Bovendien wordt alles anoniem verwerkt. 

5. Welke soorten cookies zijn er en waarvoor dienen ze? 

We kunnen de cookies die bestaan in vier categorieën opdelen: 

1. Essentiële cookies 
 

Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. Ze zorgen 
ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken. 
 
2. Functionele cookies 
 
Functionele cookies zijn cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden. 
Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de regio waarin je woont. 
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3. Analytische cookies 
 
Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de prestaties van 
de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een 
betere gebruikservaring. 
 
4. Marketing cookies 
 
Marketing cookies volgen het surfgedrag van websitebezoekers en stellen op basis daarvan een 
gebruikersprofiel samen. Dat profiel wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te maken en 
bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties, nieuwsbrieven en dergelijke te tonen die 
overeenstemmen met je interesses. 
 

6. Welke cookies worden er geplaatst via onze site? 
 
First party cookies 
TalentHuis maakt vooral gebruik van first party cookies of directe cookies die dienen om je 
gebruikservaring op TalentHuis.be te verbeteren. Dat wil zeggen dat ze enkel informatie op onze 
website zelf verzamelen. Ze regelen het technische gedeelte van de website en onthouden bepaalde 
zaken van de bezoeker, zoals de taalkeuze, de bezochte pagina en de tijd die de bezoeker op de 
website spendeert. 
 
Third party cookies 
Daarnaast zijn er ook derde partijen met een andere domeinnaam die via de website van TalentHuis 
cookies plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Google en Facebook. Ze houden het surfgedrag van 
gebruikers bij en maken op basis van die gegevens een gebruikersprofiel aan. 
 

7. Hoe kan je de cookies uitschakelen? 
 

Je kan de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website 
in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan je 
hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden: 

• Mozilla Firefox 
• Internet Explorer 
• Google Chrome 
• Safari (iOS) 
• Safari (macOS) 
• Edge 

 
8. Wijzigbaarheid 

 

TalentHuis heeft het recht om deze cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 2 
januari 2020. 


