Cookie Statement Eindhoven Airport N.V.
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst wanneer u een website
bezoekt. Ze zorgen ervoor dat de site optimaal functioneert en verzamelen data om de getoonde
informatie voor u zo relevant mogelijk te maken.
Wanneer u eindhovenairport.nl bezoekt, kunnen Eindhoven Airport en partijen waarmee we
samenwerken cookies op uw computer plaatsen. Ook zonder cookies kunt u advertenties van
Eindhoven Airport tegenkomen.
Bekijk onze Privacy Statement als je precies wilt weten hoe we omgaan met persoonsgegevens.
Soorten cookies op eindhovenairport.nl
We gebruiken een aantal cookies, met verschillende eigenschappen:
1. Functionele cookies bevorderen het gebruikersgemak. Hiermee worden bijvoorbeeld
selecties onthouden en hoeft u niet steeds opnieuw in te loggen.
2. Transactie cookies worden gebruikt als u een boeking hebt gedaan en, indien van
toepassing, om onze partners commissies uit te betalen.
3. Monitoring of analytische cookies stellen ons in staat om het (be)zoekgedrag
geanonimiseerd in kaart te brengen en onze dienstverlening hierop aan te passen. Zo kunnen
we u als (potentiële) gast nog beter van dienst zijn. Wij gebruiken monitoring cookies van
Google Analytics en Google Digital Analytics.
Als onderdeel van de Google Analytics-dienst, plaatst het Amerikaanse bedrijf Google een
cookie via onze sites. Google deelt de verkregen informatie alleen aan derden die de
gegevens namens het bedrijf verwerken, of wanneer Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, is
grotendeels geanonimiseerd. Zo wordt nadrukkelijk niet uw complete IP-adres meegegeven.
De data wordt opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.
Bij het gebruik van Google Analytics cookies volgen we de aanbevelingen van Autoriteit
Persoonsgegevens:






We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. waarin staat dat
Google zorgvuldig om moet gaan met de cookie-informatie;
In het kader van dataminimalisatie hebben we ervoor gekozen om het laatste octet van
IP-adressen te coderen;
De functie 'Gegevens delen' is uitgezet, eveneens in het kader van dataminimalisatie;
Persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen of gebruikt;
Informatie uit Google Analytics cookies delen we nooit met derden.

4. Marketing of tracking cookies slaan uw interesses op zodat u op en buiten de Eindhoven
Airport website aanbiedingen kunt ontvangen die in het verlengde liggen van uw wensen en
interesses. Daarnaast kunnen we aanbiedingen uitschakelen wanneer u er al gebruik van
hebt gemaakt of als u ze een paar keer hebt gezien. Zonder deze cookies bestaat de kans dat
u vaker irrelevante advertenties van ons te zien krijgt. Wij gebruiken marketing cookies,
webbakens en vergelijkbare technologieën van DoubleClick, Facebook en Google Adwords.

We verzamelen de volgende gegevens met behulp van marketing cookies:






Bezochte webpagina's;
IP-adressen;
Cookie-inhoud;
Referrer-URL;
Gegevens over de gebruikte randapparatuur en software-instellingen op het apparaat.
De geldigheidsduur van de marketing cookies is 30 dagen.

Welke derde partijen plaatsen cookies via de websites van Eindhoven Airport?
Eindhoven Airport werkt samen met partijen op het gebied van social media, bezoekersstatistieken,
advertenties en streaming video die ook cookies plaatsen. Onze partners zijn: Google (Plus, Analytics,
Adwords), DoubleClick, Bing, Facebook en Twitter.
Wat heb jij aan cookies?
Dankzij cookies kunnen we surfgedrag analyseren en aanbiedingen doen die voor u relevant zijn.
Daarnaast kunnen we voorkomen dat u steeds dezelfde aanbiedingen te zien krijgt. We verbeteren
onze online service continu dankzij de analyse van trends en gedrag op onze websites.
Kun je cookies weigeren of verwijderen?
In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser echter
ook instellen om cookies standaard te weigeren, of de cookies handmatig wissen via de
browserinstellingen. Wanneer u cookies uitzet, kan dit ten koste gaan van het gebruiksgemak van
eindhovenairport.nl en andere websites. Wilt u Google-cookies uitschakelen? Ga naar de Googleafmeldingspagina voor advertenties.
Als u niet wilt dat adverteerders uw online gedrag analyseren, dan kunt u dat aangeven op de
website van Your Online Choices.

