MTD Products AG - cookiebeleid en cookie-banner

COOKIEBELEID
MTD Products AG (hierna "MTD", "ons", "wij", "we", "onze") beheert de website www.mtdproducts.eu,
portal.mtdproducts.eu, portal.arnoldproducts.eu, portal.wolf-garten.eu, my.cubcadet.eu, my.wolf-garten.eu
("Website"). Dit cookiebeleid ("Beleid") is van toepassing op de Website.
Hoe we cookies gebruiken
Onze Website maakt gebruik van technologieën die de gebruikersvriendelijkheid en -betrokkenheid
vergroten, de Website zo soepel mogelijk laten werken en webdiensten en -functionaliteiten bieden voor
elke bezoeker. Voorbeelden van deze technologieën zijn cookies, pixeltags, lokale opslagobjecten en
scripts (hierna gezamenlijk "cookies" genoemd).
We kunnen cookies voor verschillende doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld om webstatistieken te
berekenen, online advertenties te bieden of uw ervaring te verbeteren wanneer u onze Website bezoekt.
Aangezien uw privacy belangrijk voor ons is, willen wij u graag nader informeren over welke cookies op
onze Website worden gebruikt en hoe u uw cookievoorkeuren kunt instellen. Lees dit Cookiebeleid
zorgvuldig door voor meer informatie over waarom wij cookies gebruiken, en de informatie die zij van en
over u verzamelen.
Algemeen onderscheid
Er bestaat een onderscheid tussen onze eigen (first-party) en externe (third-party) cookies. First-party
cookie of third-party cookie verwijst naar het domein dat de cookie plaatst:
•

First-party cookies worden ingesteld door een website die op dat moment door de gebruiker wordt
bezocht

(bijv.

cookies

geplaatst

door

www.mtdproducts.eu,

portal.mtdproducts.eu,

portal.arnoldproducts.eu, portal.wolf-garten.eu, my.cubcadet.eu, my.wolf-garten.eu).
•

Third-party cookies zijn cookies die worden ingesteld door een ander domein dan dat van de
website die door de gebruiker wordt bezocht. Als een gebruiker een website bezoekt en een andere
entiteit via die website een cookie instelt, is dit een third-party cookie.

Er is ook een onderscheid tussen een "sessiecookie" en een "permanente cookie":
•

Permanente cookies zijn cookies die op het apparaat van een gebruiker blijven gedurende de
periode die in de cookie is ingesteld. Ze worden telkens geactiveerd wanneer de gebruiker de
website bezoekt die die specifieke cookie heeft gemaakt.

•

Sessiecookies: met deze cookies kunnen website-exploitanten de acties van een gebruiker
koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie start wanneer een gebruiker het
browservenster opent en eindigt wanneer hij het browservenster sluit. Sessiecookies worden
tijdelijk aangemaakt. Zodra u de browser sluit, worden alle sessiecookies verwijderd.
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Cookies die we gebruiken
We kunnen de volgende cookies gebruiken op onze Website:
Functionele cookies: het gebruik van deze cookies is essentieel om ervoor te zorgen dat onze Website
naar behoren werkt. Ze worden gebruikt om uw gebruikersvoorkeuren op te slaan, misbruik van onze
Website en diensten op te sporen en de belasting op onze servers te verdelen, waardoor onze Website
beschikbaar blijft. Bepaalde diensten die u mogelijk wilt gebruiken, kunnen niet zonder deze cookies
worden aangeboden.
Webstatistiekencookies: we gebruiken deze cookies om te bepalen welke delen van onze Website onze
bezoekers interesseren. Dit stelt ons in staat om de structuur, navigatie en inhoud van onze Website zo
gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. Deze cookies worden gebruikt om (i) het aantal bezoekers
van onze webpagina's bij te houden; (ii) de tijd die elke gebruiker op onze webpagina's doorbrengt bij te
houden; (iii) de volgorde te bepalen waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze Website
bezoekt; (iv) te beoordelen welke delen van de Website moeten worden gewijzigd; en (v) de Website te
optimaliseren.
Google Analytics: De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google
Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren hoe u onze Website gebruikt. De
informatie die door de cookie wordt gegenereerd, wordt meestal naar een server van Google in de VS
verzonden en daar opgeslagen. Google Analytics biedt echter een IP-maskeringsfunctie die door ons kan
worden geactiveerd. IP-maskering is geactiveerd op deze Website, wat betekent dat uw IP-adres door
Google wordt verkort voordat het wordt verzameld (IP-maskering/inkorting), binnen lidstaten van de
Europese Unie of andere partijen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van
Google in de VS verzonden en daar ingekort.
Google zal deze informatie in opdracht van MTD gebruiken om uw gebruik van de Website te evalueren,
om rapporten over de Website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot
Website-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren.
Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet
samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het gebruik van deze cookies echter weigeren door
de juiste instellingen in uw browser te selecteren zoals beschreven in dit beleid. Houd er echter rekening
mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze Website kunt gebruiken.
Houd er rekening mee dat op de Website de Google Analytics-code wordt aangevuld met
"gat._anonymizeIp();" om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen (zogenaamde
IP-maskering).
Cookies voor sociale media: onze Website kan bepaalde plug-ins van derden integreren (zoals een
Facebook "vind ik leuk"-knop).

Zelfs als u niet op deze plug-ins klikt, kunnen zij informatie over u

verzamelen, zoals uw IP-adres en de pagina's die u bekijkt. Deze plug-ins worden beheerst door het
privacybeleid van de derde partij die ze verstrekt.
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Advertentiecookies: onze Website kan ook tracking-mechanismen van derden inschakelen om gegevens
te verzamelen in de loop der tijd en over niet-gelieerde websites voor gebruik van interesse-afhankelijke
advertenties. Derde partijen kunnen bijvoorbeeld het feit dat u de Website hebt bezocht gebruiken om u
online advertenties voor MTD-producten op websites van derde partijen te sturen. Daarnaast kunnen onze
externe advertentiepartners informatie over u gebruiken om u gerichte advertenties te sturen op basis van
uw algemene online gedrag.
Wij of onze externe serviceproviders kunnen ook verzamelde informatie gebruiken om verbindingen tot
stand te brengen tussen verwante webbrowsers en apparaten (zoals smartphones, tablets, computers en
tv's) voor gericht adverteren, analyse, attributie en rapportage. Deze derde partijen kunnen uw browsers of
apparaten koppelen als u zich op meerdere apparaten aanmeldt bij dezelfde online service of als uw
apparaten dezelfde kenmerken delen die een gevolgtrekking ondersteunen dat ze door dezelfde persoon
of hetzelfde huishouden worden gebruikt. Dit betekent dat informatie over uw activiteit op de Website of
apps in uw huidige browser of apparaat kan worden gecombineerd met informatie die is verzameld van uw
andere browsers of apparaten.
Andere cookies: deze categorie bevat cookies die niet in een van de bovenstaande cookiecategorieën
passen. Een voorbeeld hiervan is het bundelen van verschillende cookies via Google Tag Manager.
De volgende cookies worden gebruikt op onze Website:
Naam cookie

Opgeslagen door

Doeleinden

Verzamelde data

Google Analytics

Google-server in
de VS.

Gebruikt om te
helpen analyseren
welke pagina's
bezoekers op onze
Website hebben
bekeken en hoe ze
omgaan met onze
Website.
Om u af te melden,
klikt u: hier.
Gebruikt in
combinatie met
sessie-ID om uw
identiteit te
verifiëren bij MTD
Gebruikt in
combinatie met
browser-ID om uw
identiteit te
verifiëren bij MTD
Welk van onze
lettertypen door de
browser is geladen.
Gebruikt voor het
optimaliseren van
snelheid

IP-adres; afgekort
als EU- of EERIP-adres.

Browser-ID

Sessie-ID

Webfonts

Reload on Back
[Ads]
[OAuth Target]

Hoe u uw cookies kunt beheren
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Als u niet wilt dat onze Website cookies op uw apparaat opslaat, kunt u uw browserinstellingen wijzigen
zodat u een waarschuwing ontvangt voordat bepaalde cookies worden opgeslagen. De meeste
webbrowsers bieden enige controle over de meeste cookies via de browserinstellingen, wat betekent dat
u uw instellingen kunt aanpassen zodat uw browser de meeste van onze cookies of alleen bepaalde
cookies van derde partijen weigert. U kunt ook uw toestemming voor cookies intrekken door de cookies die
al zijn opgeslagen te verwijderen.
Houd er rekening mee dat als u geen cookies wilt accepteren en uw browserinstellingen
dienovereenkomstig wilt wijzigen, we niet kunnen garanderen dat onze Website naar behoren zal
functioneren. Dit betekent dat u mogelijk niet in staat bent om alle functies van deze Website volledig te
gebruiken of dat u zelfs bepaalde delen van de Website niet kunt bekijken.
Houd er rekening mee dat u uw instellingen voor elke browser en elk apparaat dat u gebruikt moet wijzigen.
Bovendien zullen dergelijke methoden niet werken met betrekking tot bepaalde niet-cookiegerelateerde
online traceringstechnologieën.
De procedures voor het wijzigen van uw instellingen en cookies verschillen van browser tot browser, maar
zijn meestal te vinden in het menu 'opties' of 'voorkeuren' van uw internetbrowser. Indien nodig kunt u de
helpfunctie in uw browser gebruiken. Eventueel kunt u ook op een van de onderstaande links klikken om
rechtstreeks naar de cookie-instellingen te gaan.

•
•
•
•
•

Cookie-instellingen in Internet Explorer
Cookie-instellingen in Mozilla Firefox
Cookie-instellingen in Google Chrome
Cookie-instellingen in Safari
Cookie-instellingen in Opera

Er zijn ook softwareproducten beschikbaar die cookies voor u kunnen beheren. U kunt ook
www.ghostery.com gebruiken om elke cookie die op onze Website wordt gebruikt te accepteren of te
weigeren.
Ga voor meer informatie over cookies, inclusief hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze
kunt beheren of verwijderen, naar www.allaboutcookies.org.
Neem contact met ons op
Als u vragen heeft over de cookies die op onze Website worden gebruikt, stuurt u ons een e-mail via
mtdeurope@mtdproducts.com of neem contact met ons op via:
MTD Products Aktiengesellschaft
Industriestraße 23
D-66129 Saarbrücken
Telefoon +49 6805 79-0
Telefax +49 6805 79-442
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Beleidsupdates
We kunnen dit cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we dit doen, plaatsen we de bijgewerkte versie van
het beleid op onze Website of stellen we u op een andere manier op de hoogte. We moedigen u aan om
de Website regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
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