TALPA COOKIE POLICY
Talpa Media B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: "Talpa" of "wij") maken
gebruik van cookies op onze websites (“Websites”) en onze mobiele applicaties (“Apps”). Deze
Cookie Policy is van toepassing op het gebruik van cookies binnen Talpa.
1.

Cookies en Doeleinden

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat tijdelijk in het geheugen van jouw computer of mobiele
apparaat wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze Websites en Apps zorgen cookies
ervoor dat jouw computer of mobiele apparaat meteen wordt herkend.
Wij gebruiken verschillende soorten cookies. In de eerste plaats gebruiken wij cookies die jou in staat
stellen de Websites en Apps te gebruiken. Dit soort cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren
van de websites en de Apps (functionele cookies). In de tweede plaats gebruiken wij cookies om de
prestaties van onze Websites en Apps te verbeteren (performance cookies) en ten slotte gebruiken
wij cookies die ons in staat stellen beter te begrijpen hoe bezoekers onze Websites en Apps
gebruiken, zodat wij onze Websites, Apps, producten, diensten en marketinginspanningen daarop aan
kunnen passen en verbeteren (analysis cookies).
2.

Toestemming

In overeenstemming met de geldende regelgeving, plaatsen wij alleen performance cookies en
analysis cookies indien je ons daarvoor jouw toestemming hebt gegeven. Je kunt deze toestemming
geven door het aanvinken van een hokje in het 'Cookie Scherm' zoals dat wordt getoond bij jouw
eerste bezoek aan een van onze Websites of Apps. Dit Cookie Scherm kan van tijd tot tijd opnieuw
worden getoond, bijvoorbeeld als een bepaald cookie is geweigerd, verlopen of verwijderd.
3.

Cookies uitzetten

Je kunt de browser van jouw computer zodanig instellen dat je tijdens jouw bezoek aan onze
Websites en Apps geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat dit ook gevolgen kan hebben
voor de cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze Websites of Apps. Daardoor kan
het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze Websites en Apps, of
dat een Website of App helemaal niet gebruikt kan worden. Een andere mogelijkheid is dat je de
browser van jouw computer zo instelt dat je een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst. De
Consumentenbond geeft op haar website een toelichting hoe je jouw browser kan instellen. Meer
informatie over cookies kan je ook vinden via www.allaboutcookies.org en
www.youronlinechoices.org.
4.

Cookies en derden

Op onze Websites en Apps kunnen ook cookies door derden worden geplaatst bijvoorbeeld cookies
van Google en Google Analytics, Facebook, Twitter, etc. Op het gebruik van cookies door derden is
het privacy- en cookie beleid van die derde van toepassing. Talpa is niet verantwoordelijk voor het
gebruik van persoonsgegevens en cookies door derden.
Voorts kunnen wij op basis van cookies verkregen informatie en gegevens uitwisselen binnen Talpa
en onze groepsmaatschappijen en combineren met persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader
van jouw gebruik van onze Websites, Apps, producten of diensten (waaronder deelname aan een
televisieprogramma). Daarbuiten zullen wij cookies niet verspreiden onder derden, tenzij in deze

Cookie Policy of in onze Privacy Policy anders is aangegeven of jij daarvoor toestemming hebt
gegeven. Wij kunnen cookies in dat geval ook buiten de EER (laten) verwerken.
5.

Contact

Voor meer informatie over deze Cookie Policy kunt u contact opnemen per e-mail via privacy@talpa.tv
of per post aan Talpa Media B.V., Zevenend 45, 1251 RL te Laren (Nh).
6.

Wijzigingen

Talpa kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookie Policy. Wij adviseren je dan ook om regelmatig
deze Cookie Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.
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