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Schindlers Cookiebeleid voor Aanwerving
Laatst bijgewerkt mei 2018
Bedankt voor uw bezoek aan (een van) de Schindler Group-websites (“sites”) van Schindler Holding
Ltd. en/of zijn gelieerde ondernemingen (“Schindler”) en uw interesse in de producten en diensten
van Schindler.

1. Inleiding
Bij Schindler streven we ernaar om de privacy en veiligheid van onze gebruikers, klanten, leveranciers
en hun vertegenwoordigers te respecteren, met betrekking tot alle producten, diensten, applicaties en
websites aangeboden door Schindler Holding Ltd. en gelieerde ondernemingen die optreden als
beheerder onder de relevante regels en voorschriften voor gegevensbescherming. U vindt een lijst en
de contactgegevens van de beherende Schindler-entiteiten op de volgende pagina:
https://www.schindler.com/schindler-in-europe
Door onze sites te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies, pixeltags en andere middelen
voor identificatie en lokale opslag (samen “cookies”) in overeenstemming met het cookiebeleid
(“cookiebeleid”). Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies of andere
identificatiemiddelen, dient u uw browserinstellingen aan te passen of geen gebruik te maken
van onze sites.

2. Wat zijn cookies?
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst
door websites die u bezoekt. Cookies worden op grote schaal gebruikt om websites (efficiënter) te
laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website.

Wat doet een cookie?
Een cookie kan informatie over uw browser opslaan of ophalen. De informatie kan betrekking hebben
op u, uw voorkeuren of uw apparaat en wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u
verwacht. Met een cookie kan de website uw acties en voorkeuren (zoals login, taal en andere
weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode onthouden, zodat u deze niet telkens
opnieuw hoeft in te voeren wanneer u de website bezoekt of door de pagina’s bladert.
Meestal verwijst de informatie niet rechtstreeks naar u, maar biedt ze u een meer gepersonaliseerde
webervaring.

3. Doel van dit cookiebeleid
Het cookiebeleid legt uit waarom en hoe we cookies en andere identificatiemiddelen gebruiken
wanneer u de sites bezoekt.
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Bij Schindler streven we ernaar uw recht op privacy te respecteren. Daarom hebben we dit
cookiebeleid opgesteld. Het beschrijft hoe en waarom we welke soorten cookies en andere
identificatiemiddelen gebruiken wanneer u (i) de sites www.schindler.com of gekoppelde sites bezoekt
of zich erop registreert of (ii) met ons in contact treedt om de diensten te gebruiken die Schindler op
de sites aanbiedt.
Het cookiebeleid is van toepassing op de sites en op applicaties die worden geopend of gebruikt via
de sites of platforms die worden beheerd door of namens Schindler.

Uw toestemming voor het gebruik van cookies
Door onze sites te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies en andere identificatiemiddelen
in overeenstemming met dit cookiebeleid. Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies of
andere identificatiemiddelen, dient u uw browserinstellingen aan te passen of geen gebruik te maken
van onze sites.
Als u de cookies die we gebruiken uitschakelt, kan dit een invloed hebben op uw gebruikerservaring
en de diensten die we kunnen aanbieden tijdens een bezoek aan onze sites.
Meer informatie over het blokkeren van cookies vindt u in de rubriek 5 “Hoe uw cookievoorkeuren
beheren”.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Voor meer informatie over de soorten persoonsgegevens die we doorgaans verzamelen wanneer u
onze sites bezoekt en hoe we deze gegevens gebruiken, verwijzen we u naar ons online
privacybeleid.

4. Waarom we cookies gebruiken
Waarom we cookies gebruiken
We gebruiken cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website en van
websites in ons netwerk, zodat u efficiënt kunt navigeren en uw voorkeuren kunt opslaan. Cookies
zorgen voor een goede gebruikservaring wanneer u op onze sites surft en ze helpen om onze sites en
diensten aan te passen aan uw persoonlijke behoeften. Ze geven ons ook feedback over de
klanttevredenheid en stellen ons in staat om elders op het internet met u te communiceren.
Als u onze sites opnieuw bezoekt, kunnen we u herkennen zelfs zonder uw identiteit te kennen.

Cookies geplaatst door Schindler of door derden
In veel gevallen houden deze cookies verband met het gebruik van de verwerkings- of
opslagmogelijkheden van uw apparaat. Sommige cookies worden ingesteld door Schindler zelf,
andere door derden; sommige blijven net zo lang bestaan als uw browsersessie, terwijl andere langer
actief kunnen blijven op uw apparaat.

5. Hoe uw cookie-instellingen in uw browser beheren
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Via een internetbrowser kunt u uw cookie-instellingen wijzigen, bijvoorbeeld om bepaalde soorten
cookies of bestanden te blokkeren. U kunt cookies blokkeren door uw browser zo in te stellen dat alle
of sommige cookies worden geweigerd.
Als u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang
hebt tot (delen van) onze sites omdat sommige ervan functionele cookies kunnen zijn.
Meer informatie over het verwijderen of
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

blokkeren

van

cookies

vindt

u

via:

6. De soorten cookies die we gebruiken
We maken gebruik van de volgende soorten cookies:
− Functionele cookies zijn nodig voor de functionaliteit of diensten die u vraagt of voor het
verzenden van berichten op onze sites.
− Analytische cookies worden gebruikt om de prestaties en bezoekers van onze sites te meten.
− Sessie- of permanente cookies worden gebruikt om de sessie te beheren wanneer u onze sites
bezoekt.
Functionele
cookies

Functionele cookies zijn nodig voor de functionaliteit of diensten die u vraagt
of voor het verzenden van berichten op onze sites. Ze kunnen niet worden
uitgeschakeld in onze systemen. Meestal worden functionele cookies alleen
ingesteld als reactie op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw
privacyvoorkeuren, inloggen of invullen van formulieren. U kunt uw browser
zodanig instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u wordt
gewaarschuwd, maar sommige delen van onze sites werken dan mogelijk niet
meer.
Functionele cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.
Voor functionele cookies is uw toestemming niet nodig.

Analytische
cookies

Analytische cookies worden gebruikt om de prestaties en bezoekers van onze
sites te meten. Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen
tellen, zodat we de prestaties van onze sites kunnen meten en verbeteren. Ze
vertellen ons welke pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe
bezoekers zich verplaatsen op de sites. Alle informatie die deze cookies
verzamelen wordt samengevoegd en is daarom anoniem.
Voor we deze cookies op uw computer of mobiel apparaat plaatsen, vragen
we steeds uw toestemming. U kunt uw toestemming geven door onze website
te blijven gebruiken.
Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze sites hebt
bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren.

Permanente
cookies of
sessiecookies

De sessie wordt beheerd met cookies. Hiermee kan de gebruiker kiezen of de
cookies permanente cookies of tijdelijke cookies zijn door het vakje "Onthoud
me" aan te vinken.
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7. Welke specifieke cookies gebruiken we?
Soort
cookie

Naam

Doel

Duur/vervaltijd

Permanent
e cookie of
sessiecook
ie

rmk0

Het versleutelde e-mailadres van de
gebruiker, indien bekend.

Permanente
cookie:
geen
vervaltijd
Sessiecookie:
vervalt na de
sessie.

Permanent
e cookie of
sessiecook
ie

rmk1

De versleutelde gebruikersnaam als
deze bestaat.

Permanent
e cookie of
sessiecook
ie

rmk4

Permanent
e cookie of
sessiecook
ie

rmk12

Serversess
iecookie

JSESSION
ID

Strikt
noodzakelij
k?
Ja

Permanente
cookie:
geen
vervaltijd
Sessiecookie:
vervalt na de
sessie.
Of het vak Inschrijven al dan niet Permanente
vooraf ingevuld moet worden met het cookie:
geen
e-mailadres van de gebruiker om te vervaltijd
voorkomen dat de gebruiker zijn e- Sessiecookie:
mailadres opnieuw moet invoeren.
vervalt na de
sessie.
Een cijfer dat aangeeft of de gebruiker Permanente
de banner met het cookiebeleid heeft cookie:
geen
bevestigd. Als de cookie niet ingesteld vervaltijd
is, wordt de banner getoond. Als de Sessiecookie:
cookie ingesteld is en de waarde 1 is, vervalt na de
sessie.
wordt de banner weggelaten.

Ja

Eén cookie die op het apparaat van
de gebruiker wordt geplaatst tijdens
zijn sessie, zodat de server de
gebruiker kan identificeren.

Ja
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Neen
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8. Meer informatie over cookies
Waar vindt u meer informatie over cookies?
Meer informatie over cookies en soortgelijke tags/bestanden vindt u op de volgende adressen:

- http://www.allaboutcookies.org/
- http://www.youronlinechoices.eu/
(een gids voor gedragsreclame en online privacy, opgesteld door de internetreclamesector)

9. Gebruik van social media plug-ins
Hoe we sociale bladwijzers gebruiken (bijv. Facebook, Twitter, Google+ of LinkedIn)
We kunnen gebruik maken van sociale bladwijzers (bijv. Facebook, Twitter, Google+ of LinkedIn). Zo
kunnen gebruikers van social media-platforms links van geselecteerde Schindler-sites op hun social
media-profiel plaatsen om ze te bookmarken of te delen met hun social media-contacten. De sites
kunnen sociale bladwijzers bevatten die herkenbaar zijn aan hun respectieve deelknoppen.
Raadpleeg ons online privacybeleid voor meer informatie.

10. Wijzigingen aan het cookiebeleid
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment delen van dit
cookiebeleid te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. We zullen dergelijke
wijzigingen melden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

11. Hoe contact met ons opnemen
Als u vragen of opmerkingen hebt over dit cookiebeleid, uw persoonsgegevens of gegevensprivacy bij
Schindler, dan kunt u contact met ons opnemen via:

Lift-It nv, Hofeinde 30 , 2350 Vosselaar
Telefoon:

+32 (0)14 60 11 90

E-mail:

gdpr.be@lift-it.be

Cookiebeleid van Schindler (versie mei 2018) | KG-template

5

Template voor Schindler KG’s (geen dual-brand)
Nederlandse versie 19.07.2018

Toestemming voor cookies
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies om het gebruik van onze website
mogelijk te maken, te verbeteren en te bewaken. Voor meer informatie zie ons Cookiebeleid. Door op
onze website te blijven surfen, stemt u in met het gebruik van analytische, reclame- en andere
cookies op uw apparaat.

OK
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