Cookiebeleid FD Mediagroep
We vinden het van groot belang dat u weet welke cookies de websites van FD Mediagroep (FD.nl, BNR.nl,
Pensioenpro.nl, Pensioenproinsights.nl, Energeia.nl, ESB.nu, FDBNRlive.nl, FDMG.nl) (hierna FDMG) inzetten voor
welke doeleinden ze gebruikt worden. Wij plaatsen cookies om onze dienstverlening te verbeteren, websites goed
te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons
privacy statement.
In dit document leest u meer over de cookies die gebruikt worden, via welke websites en voor welke doeleinden.
Ook leest u hier hoe u uw cookie-instellingen kunt aanpassen.
Wij gebruiken bepaalde woorden in dit cookiebeleid. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden
bedoelen:
•

Diensten: alle huidige en toekomstige elektronische dan wel digitale diensten die wij aanbieden, zoals onder
meer onze (mobiele) websites, eventuele webwinkels, alle digitale applicaties, digitale nieuwsvoorzieningen
(zoals e-paper en RSS-feeds) en archieven, alsmede alle abonnementen die wij aanbieden (zoals het dagblad
en overige media die wij uitgeven), die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen of waar
natuurlijke personen of rechtspersonen op geabonneerd zijn.
Cookies: Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de sites
zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Cookies
zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer.

•

Soorten cookies en doeleinden
In het volgende overzicht wordt per website van FD Mediagroep aangegeven welke typen cookies geplaatst kunnen worden en voor welke doeleinden deze cookies gebruikt worden.
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Functionele cookies: cookies die noodzakelijk zijn om onze Diensten te laten functioneren. Wij 		
gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de websites mogelijk te maken of instellingen
van de pagina te onthouden.
Analytische cookies: cookies die het gebruik van onze websites analyseren, zodat wij de kwaliteit en/
of de effectiviteit van onze websites kunnen verbeteren. Wij gebruiken deze cookies onder meer om te
kunnen zien hoe vaak en hoe lang (pagina’s van) onze websites worden bezocht, van welke website(s)
gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van onze websites
bezoeken. Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de websites, maken wij gebruik
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van de diensten van Google Analytics van Google Inc (‘Google’). Wij maken gebruik van analytische 		
cookies uitsluitend met toestemming van gebruikers.
Affiliate cookies: cookies die bijhouden welke advertentie van adverteerders op welke van onze
websites leidt tot aankoop van bepaalde producten. Gebruikers hoeven geen toestemming te geven voor
het gebruik van deze cookies. Affiliate cookies worden namelijk uitsluitend gebruikt voor het hiervoor genoemde doel en hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van gebruikers van de Diensten.
Tracking cookies: met uw toestemming verzamelen wij en derde partijen via cookies informatie over het
gebruik van onze websites en de interesses van gebruikers. Cookies worden ook gebruikt om advertenties
aan te passen aan de interesses van gebruikers. Wij gebruiken tracking cookies uitsluitend met toestemming van gebruikers onder meer om via Optimizely, Google Analytics, Online Succes, Doubleclick, Hotjar,
Usabilla en Zopim gepersonaliseerde statistieken bij te houden.
Social Media Cookies: Op onze websites kunnen met uw toestemming gepersonaliseerde social media
cookies geplaatst worden door Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+. Social media cookies zorgen ervoor
dat gebruikers van de diensten de inhoud van onze websites via social media direct kunnen delen met ande
ren. Wij hebben daar geen invloed op en verwijzen voor meer informatie naar de verklaringen die deze sociale
media partijen op hun eigen websites daarover geven: • ComScore • Facebook • LinkedIn • Twitter • Google+ •
Youtube • Mail

Cookie instellingen aanpassen of cookies verwijderen
Bij FDMG kunt u kiezen uit 2 instellingen:
1.

Standaard instelling: Functionele cookies, analytische cookies, tracking cookies, social media cookies en affiliate
cookies.
Wanneer u een van onze websites bezoekt, plaatsen wij functionele cookies en affiliate cookies. Voor het plaatsen van de analytische, tracking en social media cookies vragen wij voorafgaande toestemming.

2. Beperkte instelling: Functionele cookies, analytische cookies (anoniem), tracking cookies, social media cookies
en affiliate cookies.
Wanneer u een van onze websites bezoekt, plaatsen wij functionele cookies, affiliate en analytische cookies
(anoniem). Voor het plaatsen van de tracking en social media cookies vragen wij voorafgaande toestemming.
Wanneer u inlogt in uw account bij FDMG, dan kunt u hier uw cookie-instellingen beheren en wijzigen.
Wanneer u geen account heeft, dan kunt u uw instellingen wijzigen door cookies te verwijderen via uw browser of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst.
Let er op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Het kan zijn dat u
in dat geval niet tot iedere Dienst toegang heeft. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in de browser je cookies
kunt verwijderen.
Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu. 
•
•
•
•
•

Meer informatie over cookie-instellingen Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen Safari
Meer informatie over cookie-instellingen Opera
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