Бисквитки и поверителност
RANDSTAD Personenschade B.V. използва бисквитки на този уебсайт. "Бисквитките" са
малки текстови файлове, които Вашият компютър, таблет или мобилен телефон получава,
когато посещавате нашия уебсайт. Поради това ние Ви разпознаваме при следващо
посещение. Използваме информацията, която получаваме от "бисквитките", за да
адаптираме нашия уебсайт възможно най-много към Вашите лични предпочитания.
Профилът, който сте създали, не е свързан с Вашето име, адрес, имейл адрес и т.н., но
само за да съответства на показваното съдържание в профила Ви, така че да е възможно
най-подходящо за Вас.
Повечето интернет браузъри Ви предлагат възможността да блокирате поставянето на
"бисквитки" или да Ви уведомяват предварително, когато е поставена "бисквитка".
Бисквитките също могат да бъдат изтрити, но можете само да направите това сами, тъй
като те се съхраняват на компютъра Ви. Обърнете се към ръководството на Вашия
браузър.
 Google Анализ
В този уебсайт се поставя и "бисквитка" от Google Анализ. Използваме тази услуга за
проследяване и получаване на отчети за това как посетителите използват уебсайта.
Информацията, която Google събира, е анонимна колкото е възможно повече. Google може
да предостави тази информация на трети страни, ако Google е правно задължена да
направи това или ако трети лица обработват информацията от името на Google. Ние
нямаме никакво влияние върху това. Освен това използваме инструменти за анализ на
вашето посещение и поведение при кликване, за да оптимизираме нашия уеб сайт и да го
направим възможно най-подходящ за Вас.

 Социални медии
Този уебсайт съдържа бутони за споделяне на страници в социалните мрежи Facebook,
Twitter, Google+, Linkedin и You Tube. Тези бутони се реализират с код, който се доставя
от самите социални мрежи. Моля, прочетете декларацията за поверителност на тези
социални мрежи, за да видите какво правят с личните ви данни.

 Отхвърляне и изтриване на "бисквитките"
Можете да настроите браузъра си така, че да не получавате нови "бисквитки" по време на
следващото ползване на този сайт. Начинът, по който се различава в браузър; потърсете

помощната функция на Вашия браузър, ако е необходимо. Там можете също така да
разберете как можете да изтриете "бисквитки", поставени по-рано.
Ако откажете и / или изтриете бисквитки, може да се случи, че не можете да използвате
всички функции на уебсайта или че нямате достъп до (части от) уебсайта.

 Регулиране на декларацията за поверителност
Ние си запазваме правото да променим това изявление за поверителност. Промените ще
бъдат публикувани на този уебсайт.

