Forex TB Limited – Cookiebeleid

Forex TB Limited ('ons', 'wij' of 'onze') maakt gebruik van cookies op het
https://www.forextb.com/eu/ domein en verleende services (de 'service') in overeenstemming met
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 679/2016. Door deze service te gebruiken
stemt u in met het gebruik van cookies.
In dit beleid ('Cookiebeleid') wordt uitgelegd wat cookies zijn, hoe wij cookies gebruiken, hoe derde
partijen waarmee wij samenwerken cookies in onze service kunnen gebruiken, uw keuzes met
betrekking tot cookies en verdere informatie over cookies.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes tekst die een webserver op uw computer of mobiele apparaat plaatst
wanneer u een webpagina bezoekt. Een cookiebestand wordt opgeslagen in uw webbrowser en
stelt de service of een derde partij in staat u te herkennen en uw volgende bezoek gemakkelijker te
maken en onze service voor u nuttiger te maken.
Hoe gebruiken we cookies?
Wanneer u onze services gebruikt en opent, kunnen we een aantal cookiebestanden in uw
webbrowser plaatsen. We gebruiken cookies om bepaalde functies van onze services in te
schakelen, bijvoorbeeld om analyses te leveren, om uw voorkeuren op te slaan en om advertenties
te laten zien. Cookies kunnen 'permanente' of 'sessiecookies' zijn. Wij gebruiken sessiecookies. Als
onderdeel van onze inspanningen om u de best mogelijke service te bieden, kunnen we ook andere
veelgebruikte, soortgelijke technologie gebruiken (zoals pixels, gebeurtenissen, schermopnamen).
Welke soorten cookies gebruiken we?
Er zijn vijf soorten cookies:
• Strikt noodzakelijke cookies - Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen in te
loggen, te navigeren en de functies van onze service te gebruiken, of om een door u
gevraagde service (zoals uw gebruikersnaam) aan te bieden. We hebben geen toestemming
nodig om deze cookies te gebruiken. Deze cookies kunnen om veiligheids- en
integriteitsredenen worden gebruikt, bijvoorbeeld om schending van ons beleid te
detecteren en ter ondersteuning of vanwege beveiligingsfuncties.
• Functionaliteitscookies - Deze cookies stellen onze services in staat om keuzes die u maakt
te onthouden (zoals uw taal) en bieden verbeterde en gepersonaliseerde functies. De
informatie die deze cookies verzamelen, blijft anoniem en kan uw browsingactiviteit niet
bijhouden op websites van derden. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor
verificatie (om te onthouden wanneer u bent aangemeld) en om andere functies van onze
service te ondersteunen.
• Prestatiecookies – Deze cookies verzamelen informatie over uw online activiteit
(bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze services), inclusief gedragsgegevens en
statistieken voor contentbetrokkenheid. Deze cookies worden gebruikt voor analyse,
onderzoek en voor het uitvoeren van statistieken (op basis van geaggregeerde informatie).
Targetingcookies of advertentiecookies – Deze cookies worden gebruikt om u op maat
gemaakt aanbod en advertenties te leveren op basis van uw mogelijke interesses. Ze kunnen
ook worden gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de
effectiviteit van de advertentiecampagne te meten. Deze worden meestal geplaatst door
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onze adverteerders en bieden inzicht over de mensen die hun advertenties zien en
gebruiken, hun websites bezoeken of hun app gebruiken.
Naast onze eigen cookies, kunnen we ook verschillende externe cookies gebruiken om
gebruiksstatistieken van de service te rapporteren, advertenties over en via onze services te
bezorgen, enz. Hieronder staan de relevante cookies van derden en hun respectieve beleid
vermeld.
•

•

'Functionaliteits- en onderhoudscookies' van derden. We gebruiken deze cookies om
verschillende taken uit te voeren, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat dezelfde service of
aanbod niet opnieuw verschijnt als deze al eerder is getoond en voor andere taken of om
bugs en beveiligingsproblemen op te sporen.
Google Analytics – een 'prestatiecookie'. Deze cookie wordt gebruikt om informatie te
verzamelen over hoe bezoekers onze website en services gebruiken. We gebruiken de
informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen onze service te verbeteren.
De cookies verzamelen informatie in een anonieme vorm, inclusief het aantal bezoekers van
onze website en services, waar vandaan bezoekers op onze website terecht zijn gekomen en
de pagina's die zij hebben bezocht. We raden u aan het privacy- en cookiebeleid van Google
Analytics te lezen.

Neem voor meer informatie over het gebruik van cookies contact met ons op: info@forextb.com
Wat zijn uw keuzes met betrekking tot cookies
Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser opdracht wilt geven om cookies te verwijderen of
weigeren, gaat u naar de helppagina's van uw webbrowser.
Houdt u er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of weigert ze te accepteren, u mogelijk
niet alle functies kunt gebruiken die wij aanbieden, u uw voorkeuren misschien niet kunt opslaan
en dat sommige pagina's mogelijk niet correct worden weergegeven.
i.

Informatie over cookies is meestal te vinden in het 'Help'-onderdeel van de
webbrowser. Hieronder staan enkele links naar enkele veelgebruikte webbrowsers:
o
Chrome
o
Chrome voor mobiel
o
Internet Explorer en Microsoft Edge
o
Mozilla Firefox
o
Safari

ii. Cookies van derden uitschakelen - u kunt bepaalde targeting/advertentiecookies van
derden uitschakelen via de volgende link:
Netwerkadvertentie-initiatief
iii. Hier vind u meer informatie over cookies en websites van derden:
http://www.allaboutcookies.org/
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