Cookie Statement AevesBenefit
Dit is het Cookie Statement voor de websites aevesbenefit.com, werkenbijaevesbenefit.com en
aeves-executivesearch.com. Deze drie websites zijn eigendom van Aeves Groep B.V. Voor de
leesbaarheid gebruiken we hierna de term “websites van AevesBenefit” voor alle hiervoor
genoemde websites en “AevesBenefit” voor alle onderdelen van Aeves Groep B.V.
In deze verklaring zetten we uiteen welke cookies we op uw apparaat (zoals computer, laptop,
iPad of mobiele telefoon) opslaan als u onze website bezoekt. Deze verklaring is onderdeel van
het beleid waardoor AevesBenefit voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene
Verordening Persoonsgegevens).

1. Dienstverlening AevesBenefit
AevesBenefit is hét inkoopadviesbureau voor Advies, Werving & Selectie en Detachering. In de
publieke en private sector bieden wij u uitdagende functies en een bruisend netwerk van ruim
200 gedreven inkoopexperts die ‘fun to work with’ zijn. Wij brengen u graag in contact met
collega’s en partners, die hun inzichten met u delen.

2. Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat we met de
pagina’s van deze website meesturen en dat uw browser op uw harde schrijf van uw apparaat
opslaat. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server
teruggestuurd worden.
We gebruiken drie soorten cookies:
• Functionele cookies: hiermee maken we voor u het inloggen op onze website gemakkelijker.
• Analytische cookies: om bij te houden hoeveel bezoekers onze website en individuele
webpagina’s bezoeken. Hiermee analyseren we het gebruik van de website, om hem aan te
passen aan uw behoeften. We maken hierbij gebruik van Google Analytics.
• Tracking- of marketingcookies: Op onze websites bieden we links van en naar LinkedIn,
Facebook en Twitter aan. Alleen de LinkedIn zorgt voor cookies op uw apparaat, voor het
bijhouden welke advertenties u op LinkedIn volgt (de LinkedIn Marketing Pixel). Uit de
informatie over uw bezoeken aan websites kunnen zij afleiden wat uw voorkeuren en
interesses zijn. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens via verwerking
van cookies, leest u de privacyverklaring van LinkedIn.
De informatie die Google en LinkedIn verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw
IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door
Google en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De organisaties stellen zich
te houden aan de Privacy Shield principles en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma
van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
De functionele en analytische cookies mogen we zonder uw expliciete toestemming gebruiken.
Voor de tracking- of marketingcookies vragen we uw expliciete toestemming.
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3. Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in, een afschrift van, correctie van of verwijdering van
uw gegevens. Stuur hiervoor een e-mail naar het e-mailadres onderaan dit Cookie Statement.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, stuur dan een
kopie van het cookie in kwestie mee. U vindt deze terug in de instellingen van uw browser
Ter voorkoming van misbruik vragen wij u om zich te identificeren. Om zeker te zijn dat het
verzoek door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te
sturen. Hierbij verzoeken wij u om in deze kopie de pasfoto en het burgerservicenummer (BSN)
zwart te maken. Dit is om uw privacy te waarborgen. AevesBenefit zal zo snel mogelijk, maar
binnen 4 weken uw verzoek honoreren.

4. Verwijdering van cookies
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u terug in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die met informatie van onder meer
onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kant u centraal verwijderen via Your
Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde worden teruggeplaatst.

5. Meer informatie over cookies en privacy
Er zijn verschillende plekken waar u uw vragen kunt stellen en meer informatie vindt:
•

•

•

Bij AevesBenefit: AevesBenefit heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
aangesteld om de AVG na te leven en uw vragen te beantwoorden. U kunt deze functionaris
bereiken via de algemene contactgegevens aan het einde van dit Cookie Statement. Ook
vindt u meer informatie over ons privacy beleid in ons Privacy Statement op onze website.
Bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Heeft u algemene vragen over cookies of de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Hiervoor kunt u terecht bij de Autoriteit
Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. U kunt daar ook eventueel een
klacht indienen (via Melden).
Overige openbare bronnen: Informatie over de Cookiewet vindt u terug op deze andere
websites:
• ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
• Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
• Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
• Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
• Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
• Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””

6. Wijziging van dit Cookie Statement
Dit Cookie Statement kan altijd worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen vindt u terug op deze
pagina. Deze versie is gepubliceerd te Amsterdam op 25 mei 2018.
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7. Contactgegevens
Voor meer informatie over dit Cookie Statement, kunt u altijd contact opnemen met onze
Functionaris voor Gegevensbescherming. Dit zijn de contactgegevens van Aeves Groep, waar
zowel Aeves B.V., Benefit Inkoopadviesgroep B.V. als Aeves Executive Search B.V. onder
vallen.
Aeves Groep
Hogehilweg 3
1101 CA Amsterdam
Tel: +31(0)20 311 64 99
E-mail: info@aevesbenefit.com
Website: www.aevesgroep.com
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