Privacystatement
Inleiding
Koersgenoten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de
persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving, in het bijzonder in overeenstemming met de ‘AVG’ (Algemene Verordening
Gegevensbescherming).
Door middel van dit privacy beleid wenst Koersgenoten u te informeren over de manier waarop
Koersgenoten omgaat met uw persoonsgegevens. Wij informeren u over de ontvangers ervan, de
manier waarop uw persoonsgegevens worden verkregen, de grondslag voor de verkrijging, de doelen
waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt, hoe u inzage kunt verlangen in de
persoonsgegevens en hoe u de persoonsgegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.
Verantwoordelijke
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Koersgenoten
B.V., hierna te noemen ‘Koersgenoten’. Koersgenoten is de verantwoordelijke partij voor de
verwerking van uw persoonsgegevens.
Mocht u vragen hebben over de verwerking van persoonsgegevens door Koersgenoten of over dit
privacystatement, dan kunt u uw vragen stellen door een e-mail te zenden aan
marketing@koersgenoten.nl.
Persoonsgegevens
De website van Koersgenoten kan voor een groot gedeelte worden gebruikt, zonder dat u
persoonsgegevens hoeft te verstrekken.
Uw persoonsgegevens worden door Koersgenoten verkregen wanneer u uw gegevens invult via
formulieren op onze website, wanneer u wenst diensten, services of producten af te nemen van
Koersgenoten, wanneer u contact heeft met Koersgenoten via e-mail of via telefoon, of wanneer u
contact heeft met medewerkers van Koersgenoten op een andere wijze, bijvoorbeeld op beurzen of
evenementen.
De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen van u worden verzameld:
– Contactgegevens (naam, adres, geslacht, e-mail, telefoonnummer);
– Het bedrijf waarvoor u werkzaam bent;
– Uw CV en overige door u verstrekte gegevens in het geval van een sollicitatie;
– Gegevens via andere websites (bijvoorbeeld wanneer u onze website via social media websites
bezoekt);
– Informatie via cookies (zie hiervoor ook het cookiebeleid van Koersgenoten).
Doelen
Koersgenoten verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op
het gebied van online marketing en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip
van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Daarnaast worden uw gegevens

verzameld om onze diensten, services en producten te verbeteren. Ook bieden wij een nieuwsbrief
waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van marketing,
communicatie in het algemeen en specifiek voor B2B toepassingen. Uw e-mailadres wordt alleen met
uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u
zich kunt afmelden. Tot slot kunnen wij, wanneer u via onze website solliciteert, uw gegevens ook
verwerken met het doel om te beoordelen of u in het team van Koersgenoten past.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, indien dit
noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een overeenkomst met, indien dit noodzakelijk is om te
voldoen wettelijke verplichtingen die gelden voor Koersgenoten of indien Koersgenoten hier een
gerechtvaardigd (ondernemings-) belang bij heeft.
Bewaartermijnen
Als u een contact- of terugbelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw
e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens die zijn
verkregen door een overeenkomst tussen u en Stijlgenoten, zullen worden bewaard voor zolang
nodig om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Als uw gegevens met uw toestemming zijn
verkregen, worden deze gegevens bewaard totdat u uw toestemming intrekt of totdat de gegevens
niet langer nodig zijn met betrekking tot waarvoor ze zijn verzameld. Tot slot kan het voorkomen dat
Stijlgenoten verplicht is bepaalde informatie langer te bewaren op grond van een wettelijke
verplichting.
Rechten
Als relatie van Koersgenoten heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens
in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens
graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet wilt worden
benaderd met informatie over onze producten en diensten, of uw gegevens wenst te laten
verwijderen. Dit kan via een e-mail naar marketing@koersgenoten.nl of een brief naar Koersgenoten,
Grotestraat 47, 7683 BA Den Ham.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Ontvangers
Koersgenoten zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij
derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren (bijvoorbeeld IT of software
experts). Koersgenoten zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met
persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. De
door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om een verwerkersovereenkomst en een
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen waarin zij zich verplichten om de vertrouwelijkheid van
uw gegevens te respecteren en de integriteit daarvan te waarborgen.
Koersgenoten geeft uw gegevens niet door aan derden die buiten de Europese Economische Ruimte
zijn gevestigd. Mocht deze situatie zich onverhoopt toch voordoen, dan zijn uw persoonsgegevens
beschermd doordat Koersgenoten verwerkersovereenkomsten met deze derden afsluit waarin
voldoende verplichtingen met betrekking tot bescherming zijn opgenomen, zoals ook verplicht is
onder de AVG.

Waarborgen
Een volledige garantie dat uw gegevens nooit voor derden toegankelijk zijn kan Koersgenoten helaas
niet geven. Het internet is een open systeem en de door Koersgenoten getroffen maatregelen
zouden eventueel door kwaadwillende personen kunnen worden omzeild, echter doet Koersgenoten
haar uiterste best alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn
uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, wijziging en ongeoorloofde toegang. Personen
(werknemers en derden) die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn op de hoogte gebracht
van de gevoeligheid van deze gegevens en zijn gebonden aan vertrouwelijkheid en integriteit.
Aanpassingen
Het kan voorkomen dat dit privacystatement wordt gewijzigd, Koersgenoten adviseert u dan dit
privacystatement regelmatig te bekijken.
Voor de volledigheid wil Koersgenoten u er nog op wijzen dat Koersgenoten niet verantwoordelijk is
voor het privacystatement van andere partijen. Mocht u via onze website op de website van een
andere partij terecht komen, bekijkt u dan ook hier zorgvuldig het privacystatement.

Cookie Policy
Cookies
De Koersgenoten website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een
internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Koersgenoten maakt gebruikt
van cookies op haar website om:
•

Uw gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van website bezoek;

•

Het delen van informatie op Social Media mogelijk te maken;

•

De effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten en online advertenties aan te
passen aan uw interesses;

Koersgenoten gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu.
Daarnaast maken wij voor onze website gebruik van Google- en Facebook remarketing campagnes.
Hierdoor is het mogelijk om bezoekers die al eerder interesse voor onze website hebben getoond, op
andere websites die deel uitmaken van het Google-, Facebook of andere display netwerken
gepersonaliseerde (reclame) boodschappen te tonen. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van
gepersonaliseerde (reclame)boodschappen interessanter is dan reclame-uitingen die dit niet hebben.
Het weergeven van deze reclameboodschappen gebeurt ook op basis van een cookie-technologie,
echter wel volledig anoniem. Er worden geen privacy gerelateerde gegevens opgeslagen en er
worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacy gerelateerde gegevens gekoppeld.
Mocht u geen prijs stellen op deze gepersonaliseerde (reclame)boodschappen, dan kunt u zich
hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink van Google.
Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Stijlgenoten website, voor zover
het niet gaat om functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten werken):

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeeltes van de website in te schakelen. De website kan niet
goed functioneren zonder deze cookies.
Statistische cookies
Statistische cookies helpen website eigenaren te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken door
anonieme data te verzamelen en te rapporteren.
Marketing cookies
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites bij te houden. Het is de
bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker
en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.
Informatie over cookies
Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het
gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Naam

Aanbieder

Doel

_ga

Google Tag Manager Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_gat

Google Tag Manager Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

_gid

Google Tag Manager Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

_hjAbsoluteSessionInProgress

Google Tag Manager Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden hoe vaak een website door
verschillende bezoekers wordt bezocht – dit wordt gedaan door de bezoeker
een willekeurige ID toe te wijzen, zodat dezelfde bezoeker niet twee keer
wordt geteld.

_hjid

Google Tag Manager Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor
Statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.

_hjIncludedInPageviewSample Google Tag Manager Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een
bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.
collect

Google

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het
apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op

verschillende apparaten en marketingkanalen.
hjViewportId

Google Tag Manager Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor
Statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.

vuid

Vimeo

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website,
Zoals welke pagina's zijn gelezen.

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te
personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren.
Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media,
adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die
u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: koersgenoten.nl
Uw huidige stand: Selectie toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken).
Uw toestemming ID: LE4Y+RXXnxMpqJN9nDMhwNzX5onDIgOFkPbeHel8JQIjxPMJ3iD8gw==Datum
van toestemming: dinsdag 20 oktober 2020 16:27:11 CEST
Verander uw toestemming | Instemming intrekken

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 10/22/20 door Cookiebot:
Noodzakelijk (1)
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als
paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze
cookies kan de website niet naar behoren werken.
Naam

Aanbieder

Doel

CookieConsent

Cookiebot

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

Statistieken (9)
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken,
door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing (4)
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites
bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de
individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe
adverteerders.
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ads/ga-audiences

Google

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the
visitor's online behaviour across websites.

Naam

Aanbieder Doel

IDE

Google

Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te
rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het
doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker
te presenteren.

pagead/1p-userlist/#

Google

Wordt gebruikt om bij te houden of de bezoeker interesse heeft getoond in specifieke producten
of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de bezoeker tussen sites navigeert - Dit
wordt gebruikt voor het meten van advertentie-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van
verwijzingskosten tussen websites.

test_cookie

Google

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

