
In dit cookiebeleid lees je:

- hoe we cookies gebruiken,
- de soorten cookies die we gebruiken,
- hoe lang de cookies werken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt,
- hoe je jouw cookie-instellingen en opt-out kunt wĳzigen en
- wie zĳn wĳ en hoe kun je contact met ons opnemen.

Wanneer we woorden als “ons”, “wĳ”, “onze” gebruiken, bedoelen we Skybox B.V..
Hieronder vind je onze bedrĳfsgegevens. Wĳ zĳn de gegevensbeheerder van de gegevens die worden verzameld 
door het gebruik van cookies op onze website.

Onze website is www.skybox.nl inclusief onze subdomeinen die wĳ bezitten en exploiteren. Als we verwĳzen naar 
“jou” bedoelen we jou als gebruiker of bezoeker van onze website.

Dit beleid maakt deel uit van ons privacyverklaring? Het gebruik van cookies kan de verwerking van jouw 
persoonlĳke gegevens omvatten en we raden je dan ook aan ons privacybeleid te lezen op www.skybox.nl.

TOESTEMMING

Door het gebruik van cookies te accepteren, afgezien van noodzakelĳke cookies, stem je in met het gebruik van 
cookies zoals beschreven onder “Soorten cookies en hoe we deze gebruiken”. 
Je kunt jouw cookie-toestemming op ieder moment wĳzigen of intrekken. Zie de sectie “Hoe je jouw 
cookie-instellingen kunt wĳzigen, inclusief afmelden” hieronder.

WAT MOET IK WETEN OVER COOKIES?

Er zĳn verschillende soorten cookies en ze worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Hieronder lees je wat 
een cookie is, wat het verschil is tussen eerste -en derde partĳ cookies en sessie-cookies vs. permanente cookies 
en wel soorten cookies wĳ op onze website gebruiken en waarom.

WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein stukje gegevens dat een website op jouw apparaat opslaat wanneer je deze bezoekt en dat 
vervolgens wordt uitgelezen wanneer je de site later opnieuw bezoekt.Het woord “cookies” in dit beleid en de 
toestemming verwĳst ook naar andere vormen van automatische gegevensverzameling, bĳv. Flash-cookis (Local 
Shared Objects), Web Storage (HTML5), Javascripts of cookies geplaatst door andere software.

Een cookie kan informatie bevatten over de website, een unieke identificatiecode waarmee de site jouw 
webbrowser kan herkennen wanneer je terugkeert naar de website, aanvullende gegevens die het doel van de 
cookie dienen en de levensduur van de cookie zelf.

Het woord “cookies” of “cookiegegevens” omvat ook informatie over IP-en MAC-adressen en andere informatie 
over jouw apparaat die door de genoemde technologieën wordt verzameld.

Cookies worden gebruikt om bepaalde functies mogelĳk te maken (bĳv. inloggen), om het gebruik van de site bĳ te 
houden (bĳv. analyses), om jouw gebruikersinstellingen op te slaan (bĳv. tĳdzone, meldingsvoorkeuren) en om jouw 
inhoud te personaliseren (bĳv. advertenties, taal).

SESSIECOOKIES VERSUS PERMANENTE COOKIES

Sessiecookies gaan maar zo lang mee als jouw online sessie. Dit betekent dat ze van jouw computer of apparaat 
verdwĳnen wanneer je jouw browser sluit. Daarom worden ze ook wel tĳdelĳke cookies genoemd. 
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Sessiecookies worden meestal gebruikt om te onthouden wat je als gebruiker in je winkelmandje hebt geplaatst 
wanneer je op een website surft. Permanente cookies zĳn anders. Deze cookies blĳven op jouw computer of 
apparaat staan nadat je je browser sluit. Dit type cookies verloopt volgens de in de cookie gespecificeerde tĳd. 
Hieronder vermelden we de specifieke duur van elke permanente cookie.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EERSTE -EN DERDE PARTIJ COOKIES?

Eerste partĳ cookies zĳn cookies die worden ingesteld door de website die je bezoekt en alleen deze website heeft 
toegang tot deze cookies en kan deze cookies lezen. Cookies van derden worden geplaatst door iemand anders 
dan de eigenaar van de website die je bezoekt. Sommige pagina’s bevatten bĳvoorbeeld inhoud van andere 
websites zoals YouTube. YouTube kan hun eigen cookies in jouw browser plaatsen wanneer je een video van 
YouTube afspeelt. Cookies die door andere sites en bedrĳven (d.w.z. derden) zĳn ingesteld, kunnen worden 
gebruikt om je te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken.

We kunnen derden inschakelen om te helpen bĳ het onderhoud, de werking, de creatie of de functionaliteit van 
onze website, bĳvoorbeeld analyse providers en content partners. We verlenen deze derden toegang tot 
geselecteerde informatie om namens ons specifieke taken uit te voeren.

Wĳ zĳn in de regel met aanbieders van cookies, gezamenlĳke verwerkingsverantwoordelĳke van cookies van 
derden voor het verzamelen van persoonsgegevens via dergelĳke cookies en de openbaring aan de aanbieder. De 
aanbieder van cookies van derden is de verwerkingsverantwoordelĳke voor de verwerking die plaatsvindt na 
ontvangst van de persoonsgegevens van ons. 

Je kunt meer lezen over de omvang van onze gezamenlĳke verwerkingsverantwoordelĳkheid met aanbieders van 
cookies van derden in ons privacyverklaring. We raden je aan het privacyverklaring van de provider te lezen. 

SOORTEN COOKIES EN HOE WIJ ZE GEBRUIKEN

Noodzakelĳke cookies zĳn nodig om de basisfunctionaliteit van onze website te laten werken. We gebruiken 
noodzakelĳke cookies om het voor jou mogelĳk te maken om jouw gebruikersnaam en wachtwoord maar een keer 
in te voeren tĳdens een bezoek aan onze website.
We gebruiken ook noodzakelĳk cookies om ervoor te zorgen dat je de mogelĳkheid krĳgt om cookies te accepteren 
of weigeren, om te voorkomen dat niet-noodzakelĳke cookies werken totdat je toestemming geeft en om jouw 
cookie-instellingen en keuzes te onthouden. De cookies helpen ook om bĳ te houden of en wanneer je 
toestemming hebt gegeven voor analytische cookies, algemene voorwaarden en e-mailmarketing.
Noodzakelĳke cookies worden ook gebruikt voor de verwerking van betalingen. Het is niet nodig om het gebruik 
van noodzakelĳke cookies te accepteren of te weigeren aangezien deze essentieel zĳn voor de functionaliteit van 
onze website. 
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