Cookiebeleid
SPIE maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een
computer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies hebben verschillende doeleinden en
functies. Hieronder treft u een lijst van cookies aan die geplaatst worden door SPIE en door derden, alsmede een
beschrijving van de doeleinden en functionaliteit van deze cookies.
Authentication cookies
SPIE maakt gebruikt van authentication cookies. Met behulp van deze cookies kan u persoonlijke pagina’s
openen zonder dat u iedere keer opnieuw in hoeft te loggen. SPIE bewaart deze cookies tijdelijk, voor de duur
van een websessie. Zodra u uw webbrowser afsluit, worden de cookies verwijderd.
User input cookies
SPIE maakt gebruik van user input cookies. Hiermee wordt bijvoorbeeld uw taalvoorkeur gedurende een
websessie opgeslagen. Zodra u uw browser afsluit wordt de cookie automatisch verwijderd. User input cookies
zijn nodig om de Website goed te laten functioneren.
Analytics cookies
SPIE maakt gebruik van Google analytics cookies. Met behulp van Google analytics cookies krijgt SPIE inzage in
verschillende statistieken zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s, onderwerpen en zoekwoorden. Op deze
manier kan SPIE de communicatie beter afstemmen aan de behoeften van de bezoeker. SPIE heeft aan Google
niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees hier het
Privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke Privacybeleid van Google Analytics.
Social plug-ins content tracking cookies voor Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+
SPIE kan sociale media zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Google+ cookies plaatsen op de computer, laptop,
tablet of mobiele telefoon van de bezoeker. Het plaatsen van deze cookies kan bijvoorbeeld nodig zijn om voor
het ‘liken’ van berichten en om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken, maar kan ook
advertentiedoeleinden dienen. SPIE adviseert u de privacy verklaringen van Facebook, van LinkedIn, van Twitter
en van Google+ (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen om te kunnen zien wat zij met uw
persoonsgegevens doen.
Multimedia player cookies
SPIE plaatst incidenteel een video via toepassingen zoals Vimeo of YouTube. Een ingesloten Vimeo video
verzamelt zelf via Google Analytics inzicht in het surfgedrag van de bezoeker. Een ingesloten YouTube video
verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen. SPIE maakt gebruik van deze diensten om
videocontent af te kunnen spellen op de Website. SPIE kan deze gegevens niet herleiden tot persoonsgegevens.
Het plaatsen van deze cookies zijn noodzakelijk om de video’s te kunnen afspelen. SPIE adviseert u de privacy
verklaringen van Vimeo en YouTube (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen om te zien wat zij met uw
persoonsgegevens doen.
Bewaartermijnen van cookies
De authentication cookies alsook de user input cookies zijn ‘websessie cookies’ en worden meteen verwijderd
zodra u uw browser afsluit. De analytics cookies voor Google, de social plug-ins cookies voor Facebook,
LinkedIn, Twitter en Google+ en de multimedia player cookies worden langer dan een websessie bewaard. Voor
de bewaartermijnen van deze cookies verwijst SPIE de bezoeker door naar de eerder genoemde
privacyverklaringen van Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, Vimeo en YouTube.
Voorafgaande toestemming
Bij het eerste bezoek aan deze website wordt u via een pop-up verwezen naar het Privacy statement. U wordt
vervolgens toestemming gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens, alsook toestemming gevraagd
voor het plaatsen van de verschillende cookies. Voor het plaatsen van authentication cookies en user Input
cookies behoeft SPIE geen toestemming te vragen. Deze cookies zijn namelijk nodig voor het (goed)
functioneren van de Website.
Instellen van cookievoorkeuren en het intrekken van de toestemming
U kunt te allen tijde zelf beslissen om cookies te accepteren of te weigeren. Hiertoe kunt u de instellingen in uw
browser aanpassen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst SPIE u naar de informatiepagina van uw eigen
browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren. Heeft u toestemming verleend voor het plaatsen van
cookies en wenst u deze toestemming weer in te trekken, dan kan u dit doen door de cookies op uw computer,
tablet, laptop of mobiele telefoon te verwijderen. Heeft u uw toestemming ingetrokken, dan zal SPIE u bij een
volgend bezoek aan de website wederom uw toestemming vragen voor de verwerking van zijn
Persoonsgegevens alsook het plaatsen van cookies.

