Cookieverklaring Scrum Company
Algemeen
Deze cookieverklaring is opgesteld om je te informeren over welke cookies de website van Scrum
Company gebruikt en wat deze voor jou betekenen. Scrum Company BV is geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 68222378. Scrum Company is bereikbaar via mail:
info@scrumcompany.nl .

Wat voor cookies zijn er en wat doen zij?
Op onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het
bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, jouw
device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De
informatie die een cookie verkrijgt over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar
eigen beveiligde servers van Scrum Company.
Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om jou tijd en moeite te besparen. Als je bijvoorbeeld een
webpagina aan jouw persoonlijke voorkeuren aanpast of als je navigeert in een website, worden
dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer
je de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de
cookies, waardoor je eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals je die
eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken op onze site met name technische en functionele cookies.
Analytische cookies
Deze vorm van cookies zorgt ervoor dat het bezoek op de website wordt gemeten. Door middel van
een analytisch cookie kan de eigenaar van een website informatie verzamelen over het gedrag van
de websitebezoekers. Er kan ook gevoelige informatie mee achterhaald worden, zoals de huidige
locatie van een websitebezoeker. Daarnaast worden de cookies gebruikt voor het bijhouden van
statistieken, hierdoor kunnen wij inzicht krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit
van onze campagnes. Wij gebruiken deze analytische cookies ten behoeve van het bijhouden van het
bezoek aan onze website(s).
Profilering of tracking cookies
Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, noemen we dit
profilering of tracking cookies. Met deze cookies kan het internetgedrag van mensen die onze site
bezoeken, door de tijd heen worden gevolgd. Deze cookies stellen als het ware een persoonlijk
profiel op van je interesses en je gedrag op een website. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld relevante
advertenties getoond worden. Met deze cookies worden persoonsgegevens verwerkt en daarom
wordt ook door ons expliciet toestemming gevraagd voor het gebruik van deze cookies. Wij
gebruiken een beperkt aantal profilering of tracking (marketing) cookies.

Hoe om te gaan met cookies
Wij vragen jou om toestemming voor het gebruik van de cookies op onze site. Hieronder tref je
informatie aan over hoe je daarbij kunt handelen en welke gevolgen daaraan verbonden zijn.
In- en uitschakelen van cookies
Je kunt kiezen of je cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies
automatisch geaccepteerd, maar meestal kun je de instellingen van jouw browser zodanig wijzigen
dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk jouw browser hulppagina voor exacte
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instructies). Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig
gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die je bezoekt.
Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode
automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor
kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor
meer informatie hierover, kun je de handleiding van jouw browser raadplegen.

Welke cookies Scrum Company gebruikt
Welke cookies wij gebruiken, de aard van deze cookies en wat wij ermee doen, kun je hieronder
lezen. Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden, namelijk de sociale
mediabedrijven waarvan je gebruik maakt als je de op deze website aanwezige media links voor
social media gebruikt. Lees hun privacy statement over het gebruik van cookies:
Doubleclicknet cookies; functionaliteit van Google, lees ook het Google cookiebeleid :
•

DSID : marketing, tracking cookie, gebruikt door Google DoubleClick , om een ingelogde
gebruiker te identificeren op sites buiten Google en om te onthouden of de gebruiker heeft
ingestemd met advertentiepersonalisatie;

•

IDE : marketing, tracking cookie, gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de
websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de
advertenties van de adverteerder. Doel is de effectiviteit van een advertentie te meten en
om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

Facebook cookies; lees ook het cookiebeleid van Facebook :
•

c_user : functioneel cookie om ingelogd te blijven als je navigeert tussen Facebook-pagina's.
Helpt bij het herinneren van jouw browser, zodat je niet steeds hoeft in te loggen bij
Facebook en zodat je eenvoudiger kunt inloggen bij Facebook via apps en websites van
externe partijen;

•

datr : marketing, tracking cookie, ter preventie van fraude;

•

dpr : functioneel cookie dat helpt om verkeer te routeren tussen servers en meer inzicht te
krijgen in hoe snel de Facebook-producten worden geladen voor verschillende personen. Dit
cookie helpt ook de verhoudingen en dimensies van jouw scherm en vensters vast te leggen
en of je de hoog-contrasterende modus hebt ingeschakeld, zodat we onze websites en apps
op de juiste wijze kunnen weergeven;

•

fr : marketing, tracking cookie, gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten
te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders;

•

sb : functioneel cookie dat helpt bij de identificatie en het opleggen van aanvullende
veiligheidsmaatregelen wanneer iemand zonder toestemming toegang probeert te krijgen
tot een Facebook-account;

•

spin : functioneel cookie dat helpt bij de identificatie en het opleggen van aanvullende
veiligheidsmaatregelen wanneer iemand zonder toestemming toegang probeert te krijgen
tot een Facebook-account;

•

xs : functioneel cookie om ingelogd te blijven als je navigeert tussen Facebook-pagina's.
Helpt bij het herinneren van jouw browser, zodat je niet steeds hoeft in te loggen bij
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Facebook en zodat je eenvoudiger kunt inloggen bij Facebook via apps en websites van
externe partijen.
Googleadservice cookies; lees ook het Google cookiebeleid :
•

Conversion : marketing, tracking cookie, dat door Google op de computer van de gebruiker
wordt geladen bij het bekijken of klikken op een advertentie.

Linkedin.com cookies; lees ook het Linkedin cookiebeleid :
•

AnalyticsSyncHistory : statistisch, analytisch cookie, gebruikt door Linkedin in verband met
gegevenssynchronisatie met externe analyseservice-partijen;

•

UserMatchHistory : marketing, tracking cookie, gebruikt door Linkedin om bezoekers op
meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de
voorkeuren van de bezoeker.

•

_guid : marketing, tracking cookie gebruikt om een LinkedIn-lid te identificeren voor reclame
via Google-advertenties;

•

bcookie : functioneel cookie met browser-ID waarmee apparaten voor toegang tot LinkedIn
uniek worden geïdentificeerd om misbruik op het platform te detecteren;

•

lang : functioneel cookie gebruikt om de taalinstelling van een gebruiker te onthouden;

•

li_gc : functioneel cookie gebruikt om toestemming van gasten voor het gebruik van cookies
voor niet-essentiële doeleinden op te slaan;

•

li_mc : functioneel cookie gebruikt voor een tijdelijke cache om zoekopdrachten voor de
toestemming van leden voor het gebruik van niet-essentiële cookies te voorkomen en
gebruikt om toestemmingsgegevens op te halen aan de clientzijde teneinde toestemming
aan de clientzijde af te dwingen;

•

liap : functioneel cookie, gebruikt door niet-www-domeinen om de aanmeldingsstatus van
een gebruiker aan te geven;

•

lidc : marketing, tracking cookie, gebruikt door LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van
embedded services;

•

lissc : cookie gebruikt om een juist SameSite-kenmerk voor alle cookies in die browser te
waarborgen. Een SameSite kenmerk is een eigenschap die kan worden ingesteld in HTTPcookies om CSRF-aanvallen (cross-site request vervalsing) te voorkomen;

•

lms_ads : marketing, tracking cookie gebruikt om LinkedIn-leden buiten LinkedIn te
identificeren voor reclame in de aangewezen landen;

•

lms_analytics : analytisch cookie gebruikt om LinkedIn-leden te identificeren voor analyse in
de aangewezen landen;

•

sdsc : functioneel cookie voor ondertekende dataservicecontext waarmee databases worden
gerouteerd om de consistentie te waarborgen tussen alle databases wanneer een wijziging
wordt aangebracht.

www.linkedin.com cookies ; lees ook het Linkedin cookiebeleid :
•

JSESSIONID : functioneel cookie gebruikt voor CSRF-bescherming (Cross-Site Request
Forgery) waarbij jouw website misbruikt wordt voor de doelen van iemand anders. ;
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•

bscookie : functioneel cookie gebruikt voor het opslaan van de status van dubbele verificatie
van een aangemelde gebruiker;

•

li_at : functioneel cookie gebruikt om leden en API-clients te verifiëren;

•

li_rm : functioneel cookie gebruikt als onderdeel van de LinkedIn-functie Mij onthouden en
wordt ingesteld wanneer een gebruiker op het apparaat op Mij onthouden klikt zodat hij of
zij zich makkelijker kan aanmelden op dat apparaat;

•

visit : functioneel cookie gebruikt om te bepalen of een gebruiker naar de registratie- of
aanmeldingspagina moet worden geleid.

Scrumcompany cookies:
•

_fbp : marketing en tracking cookie, gebruikt door Facebook om een reeks
advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders;

•

_ga : is een Google analytics cookie en is een functioneel en analytisch cookie, die zorgt dat
functionaliteiten van de website mogelijk worden gemaakt en de website wordt beschermd;

•

_gac_UA-# : is een Google analytics cookie en is een functioneel en analytisch cookie, dat
door adverteerders wordt gebruikt om gebruikersactiviteit en de prestaties van
advertentiecampagnes te meten;

•

_gat_UA-# : statistisch, functioneel en analytisch cookie, gebruikt door Google Analytics om
verzoeksnelheid te vertragen;

•

_gid : statistisch, functioneel en analytisch cookie, registreert een uniek ID die wordt gebruikt
om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt;

•

_hjid : statistisch, functioneel en analytisch cookie, stelt een unieke ID in voor de sessie.
Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag
verkrijgen.

www.scrumcompany.nl cookies:
•

MCPopupClosed: functioneel cookie, die zorgt dat de voorkeur voor het sluiten van de
MailChimp popup wordt opgeslagen;

•

moove_gdpr_popup: functioneel cookie, die ervoor zorgt dat de toestemming van de
gebruiker wordt opgeslagen.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina’s kunnen links bevatten naar andere websites. Deze cookieverklaring is niet van
toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij
raden je dan ook aan om het cookie beleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites
gebruik te maken.

Wijzigingen in deze cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze cookieverklaring geregeld
te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
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Klachten
Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je klachten heeft over de werking van onze website en
de door ons gebruikte cookies. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via e-mail:
info@scrumcompany.nl .
Komen wij er niet samen uit, dan wel wil je niet met ons in gesprek, dan kun je op grond van de
toepasselijke wetgeving, die ook ziet op het hanteren van cookies, een klacht indienen bij de
Autoriteit Consument en Markt en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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