Cookieverklaring FS4Trading
FS4Trading maakt op deze website gebruik van cookies. Deze
cookieverklaring geldt voor de cookies die FS4Trading gebruikt.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze
website wordt meegestuurd en door je browser op jouw harde schijf of in het
geheugen van jouw apparatuur (zoals een computer) wordt opgeslagen. De
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze
servers teruggestuurd worden. Dit maakt jouw volgende bezoek makkelijker,
omdat cookies bijvoorbeeld jouw gekozen instellingen kunnen onthouden.
Cookies kunnen in principe jouw apparatuur – of de bestanden die daarop
staan – niet beschadigen.

Toestemming voor het gebruik van cookies
Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen
wij door middel van een zogenaamde cookiebanner. Wanneer jij op de website
komt, krijg je een melding te zien die je kan accepteren (dit ben je niet
verplicht). We willen je erop wijzen dat je jouw toestemming te allen tijde weer
kunt intrekken.

Welke cookies gebruiken wij?
Wij gebruiken de volgende type cookies:

Functionele cookies
Hiermee kunnen wij de website beter laten functioneren en
gebruiksvriendelijker voor de bezoeker maken. Bijvoorbeeld we slaan je
inloggegevens op, onthouden je voorkeursinstellingen of wat je in je
winkelmandje hebt gestopt. Hiervoor is geen toestemming nodig om deze te
plaatsen op de website.

Analytische cookies
Deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een
anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al
eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie
aangemaakt, bij de volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van reeds
bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statische doeleinden. Zo
kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:


Het aantal unieke bezoekers
 Hoe vaak gebruikers de website bezoeken
 Welke pagina’s de websitebezoekers bekijken
 Hoe lang een websitebezoeker een bepaalde pagina bekijkt
 Bij welke pagina de websitebezoeker de website verlaat
Wij maken gebruik van de volgende analytische cookies:

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bezoekgegevens vast te leggen.
Om informatie te meten plaatst Google een cookie op de website. De
informatie, zoals locatie, besturingssysteem en browser wordt zo goed
mogelijk geanonimiseerd. De door Google Analytics verzamelde gegevens
worden door Google opgeslagen en verwerkt. Deze verzamelde gegevens
worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacy
statement van Google staat verder beschreven wat daarvan eventuele
gevolgen zijn. Wij analyseren in Google Analytics de gegevens om de website
te verbeteren.

Yandex
Wij maken gebruik van Yandex om heatmaps en recordings van bezoeken
vast te leggen. Om deze informatie te meten plaatst Yandex een cookie op de
website. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. De door
Yandex verzamelde gegevens worden door Yandex opgeslagen en verwerkt.
In het privacybeleid van Yandex kunt u meer informatie vinden over het
privacybeleid van Yandex. Wij analyseren in Yandex de heatmaps en
recordings om het gebruik van de website te verbeteren. Recordings van
websitebezoekers worden maximaal 2 weken opgeslagen.

Social media related cookies
De geplaatste buttons op onze website van de sociale media zijn aangeleverd
door de sociale media kanalen zelf. Deze buttons plaatsen cookies in jouw

browser en verzamelen informatie die ze door deze cookies kunnen verkrijgen,
zoals tracking cookies die je surfgedrag op het web volgen. Lees de privacy
verklaringen van de door ons gebruikte sociale media kanalen om te weten
wat zij met de verzamelde informatie doen. Wij maken gebruik van de
volgende Social Media Cookies:


LinkedIn. Lees hier het privacy statement van LinkedIn.

Cookies blokkeren en verwijderen
Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je
internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een
bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt bovendien
aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor
deze mogelijkheden de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je
browser verwijderd, kan dit gevolgen hebben voor de werking van deze
website.

