COOKIE POLICY
Deze Cookie Policy is van toepassing op het gebruik van cookies op de website ( “Website") van
Endemol Shine Nederland en/of (één van) haar dochtermaatschappijen (“EndemolShine”).
EndemolShine maakt gebruik van cookies op deze Website.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het
geheugen van je computer. Er zijn verschillende soort cookies die onderscheiden kunnen worden naar
gelang hun oorsprong, functie en levensduur, bijvoorbeeld: (i) cookies die essentieel zijn voor het gebruik
en functioneren van websites (functionele cookies); (ii) cookies die websites in staat stellen om het
gebruik van de websites door bezoekers te analyseren, begrijpen en meten bijvoorbeeld ten behoeve van
statistische analyses (analysis cookies); (iii) cookies waarmee advertenties kunnen worden afgestemd op
het internetgedrag van een specifieke gebruiker (advertentiecookies); (iv) cookies om de inhoud van
websites te delen via social media (social media cookies).
Klik op de volgende link voor meer informatie van de autoriteit persoonsgegevens over cookies:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies.
Welke cookies worden gebruikt op de Website?
EndemolShine gebruikt op de Website alleen functionele cookies, namelijk:
- om de Websites optimaal te laten functioneren,
- om ervoor te zorgen dat het door een gebruiker gebruikte apparaat, bijvoorbeeld een computer of
mobiele telefoon, wordt herkend zodat het formaat van de Website daarop wordt aangepast voor die
gebruiker.
- ter ondersteuning van social media componenten, zoals Vimeo en YouTube widgets.
De informatie die door deze cookies wordt verzameld is anoniem. Deze functionele cookies verzamelen
dus geen persoonsgegevens. EndemolShine plaatst tevens geen advertenties van derden op de Website
en heeft derhalve geen adverteerders die cookies gebruiken om aan gebruikers relevante advertenties te
tonen.
Toestemming en cookies uitzetten
Het eventuele (toekomstige) gebruik van performance-, analysis- of advertising cookies waarbij jouw
persoonsgegevens worden verwerkt, zullen op de Website uitsluitend worden geplaatst indien jij daarvoor
uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming verleent. Indien EndemolShine hiervan gebruik wenst te
maken, zal EndemolShine een toepasselijke “cookie balk” met toestemmingsmechanisme tonen bij jouw
bezoek aan de Website zodat jij de benodigde toestemming kunt verlenen indien je dat wenst.
Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om via de browser instellingen van jouw apparaat, het plaatsten van
cookies onmogelijk te maken. Indien je daarvoor kiest, bestaat de kans dat bepaalde functies van de
Website niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. Het voorgaande geldt niet
voor de voornoemde anonieme, noodzakelijke cookies.
Cookies door derden
Op de Website kunnen cookies door derden worden geplaatst buiten de invloedsfeer van EndemolShine
om. Op het gebruik van dergelijke cookies door derde is het privacy- en cookiesbeleid van deze

desbetreffende derde van toepassing. Mocht je op de Website cookies tegenkomen die in deze categorie
vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten via
mijngegevens@endemolshine.nl. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke
cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier
ze jouw privacy gewaarborgd hebben.
Wijzigen Cookie Policy
EndemolShine behoudt zich het recht voor om deze Cookie Policy te allen tijde te wijzigen of aan te
passen. We adviseren je dan ook om regelmatig deze policy te lezen.
Contact
Hiervoor verwijst EndemolShine je naar de gegevens in de Privacy Policy.
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De Cookie Policy tonen in een pdf-bestand? Klik dan hier.

