Cookiebeleid
Verwerken van persoonsgegevens in de context van onze verschillende HR diensten die we aanbieden
aan onze klanten is een essentieel gegeven voor Hudson.
Bovendien willen we heel duidelijk en transparant zijn over wat er gebeurt wanneer we uw
persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, in dit geval wanneer we cookies op uw apparaat plaatsen
en die cookies achteraf verzamelen.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst wanneer u onze website
bezoekt (https://www.hudsonsolutions.com/). Cookies helpen ons om verschillende dingen te doen,
zoals het mogelijk maken van bepaalde functies op onze website of het meten van hoe bezoekers zoals
u onze website gebruiken.

1.

Wat als dit cookiebeleid niet al uw vragen beantwoordt?

Mocht u na het lezen van dit Cookiebeleid nog vragen hebben over de verwerking van uw
persoonsgegevens

via

cookies,

aarzel

dan

niet

om

contact

op

te

nemen

via

be.privacy@hudsonsolutions.com

2.

Wie is "wij"?

Verwijzingen naar ‘Hudson’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ in dit Cookiebeleid omvatten de volgende entiteiten van
onze groep: Hudson Belgium nv (hoofdvestiging), Bourgetlaan 42, 1130 Brussel, België, met
ondernemingsnummer BE0459165435; Hudson Nederland, Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE
Amsterdam, Nederland, met ondernemingsnummer NL859769951B01; en Hudson Luxembourg,
Avenue du Bois 15, Limpertsberg, 1251 Luxembourg, Luxemburg, met ondernemingsnummer
LU14966354.
Hudson is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken (of - zoals de wet het noemt "verwerken") van uw persoonsgegevens op de wijze uitgelegd in dit cookiebeleid.
Om het eenvoudig te houden, kunt u met uw vragen, verzoeken of problemen in verband met de
verwerking van uw persoonsgegevens terecht bij Hudson (via be.privacy@hudsonsolutions.com )

3.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

Wanneer u onze website gebruikt, plaatsen wij de volgende cookies:

3.1

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet in onze systemen worden
uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van een respons van uw kant
waarmee u een dienst aanvraagt, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen
van een formulier. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies
te waarschuwen, maar sommige delen van de website werken dan wellicht niet.

First Party:

Aanbieder

Naam cookie

Hoe lang (uitgedrukt in dagen) een cookie op
uw apparaat blijft staan (tenzij u het verwijdert)

www.hudsonsolutions.com

eupubconsent

2914374

www.hudsonsolutions.com

OptanonAlertBoxClosed

365

www.hudsonsolutions.com

hudson#lang-last-visit

365

www.hudsonsolutions.com

__RequestVerificationToken

Sessie

www.hudsonsolutions.com

OptanonConsent

365

Third Party:

Aanbieder

Cookielaw.org

Subject Hudson document

Naam cookie

__cfduid

Hoe lang (uitgedrukt in dagen) een cookie op
uw apparaat blijft staan (tenzij u het verwijdert)

30
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3.2

Prestatiecookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet in onze systemen worden
uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van een respons van uw kant
waarmee u een dienst aanvraagt, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen
van een formulier. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies
te waarschuwen, maar sommige delen van de website werken dan wellicht niet.

First Party:

Aanbieder

Naam cookie

Hoe lang (uitgedrukt in dagen) een cookie op
uw apparaat blijft staan (tenzij u het verwijdert)

www.hudsonsolutions.com

_gat_UA-nnnnnnn-nn

<1

www.hudsonsolutions.com

_gid

1

www.hudsonsolutions.com

_ga

730

www.hudsonsolutions.com

_gclxxxx

90

3.3

Doelgroepgerichte cookies

Deze cookies worden door onze adverteerders op onze website ingesteld. Ze worden wellicht door die
bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op
andere websites te tonen. Ze werken door uw unieke browser en apparaat te identificeren. Als u deze
cookies niet toestaat, zult u op allerlei websites minder van onze op u gerichte advertenties zien.

First Party:

Aanbieder

www.hudsonsolutions.com

Subject Hudson document

Naam cookie

_fbp

Hoe lang (uitgedrukt in dagen) een cookie op
uw apparaat blijft staan (tenzij u het verwijdert)

90
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Third Party:

Aanbieder

Hoe lang (uitgedrukt in dagen) een cookie op

Naam cookie

uw apparaat blijft staan (tenzij u het verwijdert)

doubleclick.net

test_cookie

<1

doubleclick.net

IDE

390

ads.linkedin.com

lang

Sessie

linkedin.com

bcookie

731

linkedin.com

lidc

1

linkedin.com

lang

Sessie

linkedin.com

UserMatchHistory

30

linkedin.com

lissc

365

www.linkedin.com

bscookie

731

youtube.com

GPS

<1

youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

180

youtube.com

YSC

Sessie

youtube.com

fr

90

facebook.com
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U kunt uw toestemming geven (Alle cookies accepteren) en uw voorkeuren wijzigen (Cookieinstellingen) door op de betreffende knop in de cookiebanner te klikken. U kunt uw toestemming te allen
tijde intrekken door de in uw browser opgeslagen cookies te verwijderen. Meer informatie over hoe u dit
kunt doen, vindt u op de websites van de betreffende browserfabrikanten:
1.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

2.

Safari: https://support.applcom/nl-be/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

3.

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

4.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

5.

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

4.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens met niemand anders dan de medewerkers en mensen die voor Hudson
werken, evenals onze leveranciers die ons helpen uw persoonsgegevens te verwerken. Iedereen die
toegang heeft tot uw persoonsgegevens zal altijd gebonden zijn aan strikte wettelijke of contractuele
verplichtingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren. Dit betekent dat alleen de
volgende ontvangers uw persoonsgegevens ontvangen:
1.

U;

2.

De medewerkers en leveranciers van Hudson.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte verzonden (de
Europese Economische Ruimte bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

5.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Houd er echter rekening mee dat de bovenvermelde cookies op uw apparaat blijven gedurende de
gehele aangegeven levensduur (tenzij u ze handmatig verwijdert). Elke keer dat u onze website bezoekt,
worden deze cookies opnieuw verzameld.

6.

Wat doen wij om uw persoonsgegevens veilig te bewaren?

Zoals eerder uitgelegd, is de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle gegevens die wij verwerken zeer
belangrijk voor ons. We hebben ook technische, organisatorische en contractuele maatregelen om
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ervoor te zorgen dat onze infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouwen en processen veilig zijn
en blijven.

7.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw
persoonsgegevens?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, geniet u het recht op toegang, correctie,
wissen, gegevensoverdraagbaarheid en beperking van en verzet tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. Merk echter op dat wanneer het persoonsgegevens betreft die via cookies worden
verwerkt, wij deze onmiddellijk anonimiseren. Wij verwerken geen persoonsgegevens meer, dus er
kunnen geen rechten meer worden verleend.
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hudson, kunt u altijd
contact met ons opnemen via be.privacy@hudsonsolutions.com.
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