COOKIEBELEID MM CONTENT
De website van MM Content maakt gebruik van ‘cookies’ - tekstbestandjes die op je computer worden
geplaatst - om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om de dienstverlening te
verbeteren of voor marketingdoeleindes.
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein informatiebestandje dat op de computer van een gebruiker wordt geplaatst wanneer hij
of zij een website bezoekt en zijn toestemming hiervoor geeft. Deze cookie kan de gebruiker niet identificeren,
maar dient om informatie over het browsegedrag van de gebruiker te registreren en te optimaliseren op de
website. Door een cookie te gebruiken, wordt de toegang tot de website eenvoudiger gemaakt en het browsen
geoptimaliseerd. Het kan ook worden gebruikt om de presentatie van de website te personaliseren voor elke
bezoeker.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt aan de hand van cookies?
MM Content verzamelt de volgende persoonsgegevens via de vermelde cookies: je IP-adres, het type en de taal
van je browser, de browsersoftware, het type en het merk van de apparatuur dat je gebruikt tijdens de
verbinding met de websites en apps van MM Content, de tijd van je websitebezoek en het webadres van
waaruit je de website bereikte, de pagina’s die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de
andere acties die je op de website onderneemt.
Voor meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens, verwijzen we naar het privacybeleid.
Overzicht van gebruikte cookies
Hieronder wordt beschreven welke cookies MM Content zelf plaatst en van welke ‘third-party’-cookies gebruik
worden gemaakt.
Noodzakelijke cookies
Deze cookies maken kernfunctionaliteiten mogelijk, zoals beveiliging, identiteitscontrole en netwerkbeheer.
Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.
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Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Deze cookies verzamelen data om
keuzes van gebruikers te onthouden om zo de ervaring te verbeteren en personaliseren
Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen anoniem gegevens en statistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website
gebruiken. Deze cookies helpen MM Content te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website, fouten
ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.
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Via Google Analytics worden op deze website - geanonimiseerd - gegevens over het bezoekgedrag verzameld.
Zo kan MM Content zien hoe bezoekers door de website navigeren. MM Content gebruikt deze informatie om
beslissingen te nemen over de inrichting van de website. Tevens wordt hiermee de werking van de website
geoptimaliseerd. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken, heeft MM Content de volgende maatregelen
getroffen:
•
•
•

Een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, wanneer je hebt aangegeven geen statistische cookies
geplaatst wilt hebben;
Gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wil je niet dat je bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je een plugin van Google downloaden die dit
voorkomt en is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari
en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor deze website.

Download plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Tracking/marketing cookies
Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties bij te houden om een relevantere dienst te
bieden en betere advertenties weer te geven die aansluiten bij je interesses.
Tacking cookies op de website
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Social media deel-knoppen
Op de site kunnen deel-knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media platformen
zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken
gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op
Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen.
Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de desbetreffende
privacy verklaringen inzien op hun eigen website:
•
•
•

Facebook: https://facebook.com/policies/cookies
Twitter: https://twitter.com/privacy
Linkedin: https://linkedin.com/legal/cookie-table

Deze verklaringen en links kunnen veranderen. MM Content probeert deze links zo up-to-date mogelijk te
houden.
Embedded content
Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt
ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken
deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het
privacybeleid van de desbetreffende dienst. MM Content heeft hier geen controle over.
•
•

Vimeo: https://vimeo.com/cookie_list
Google/YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies

Verwijderen van cookies
Via de instellingen van je browser kun je geplaatste cookies verwijderen. Ook kun je hier het plaatsen van
nieuwe cookies weigeren.Waar deze functie precies zit, verschilt per browser.
Soortgelijke technologieën
Soortgelijke technologieën die we MM Content gebruiken zijn pixels.
Wat zijn pixels en hoe gebruiken we pixels?
Een pixel is het kleinste onderdeel van een afbeelding. Net als cookies, kan MM Content via pixels informatie
verzamelen over bezoekers en hun online gedrag op een pagina van MM Content of van een externe partij
waarmee wordt samengewerkt. Dit gebeurt via een traceercode die gekoppeld is aan de pixel. Een pixel zal
alleen geactiveerd worden wanneer een gebruiker op een pagina surft waar een pixel op geplaatst is en in
tegenstelling tot een cookie zal een pixel nergens worden opgeslagen. Om een bezoeker van een website te
kunnen identificeren, is er dus naast een pixel ook een cookie nodig aangezien de laatste wel identificatie
informatie kan bevatten over de gebruiker van de website.

Wanneer je als bezoeker - dus zowel MM Content klanten als niet-klanten - reageert op een online advertentie
en/of een website bezoekt, wordt de traceercode van de pixel(s) in deze advertentie en/of website
opgeroepen. Zo kan worden begrepen hoeveel bezoekers interesse tonen in een online advertentie en/of
website. Op die manier kan MM Content de interesse en het gebruikersbereik meten van haar online
campagnes.
Bijvoorbeeld: je klikt op een MM Content-advertentie op je sociale media of andere website. Hierdoor kan je
worden doorverwezen naar een pagina van MM Content met meer uitleg over dit product of service. De pixel
zorgt ervoor dat kan worden gemeten op welke website/platform je aan het surfen was toen je klikte op de
advertentie van MM Content. Dankzij pixels kan MM Content, aan de hand van je gebruikersprofiel, zowel de
eigen website als andere websites en sociale media optimaliseren en inhoudelijk relevant voor je maken. Dat
kan bijvoorbeeld ams je interesse hebt getoond in een specifiek product op een pagina van MM Content. Dat
stelt MM Content in staat om je relevantere advertentie(s) te tonen op je sociale media.
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