Cookieverklaring 2019
Markel maakt op haar websites gebruik van verschillende soorten cookies. Markel hecht er belang aan
inzichtelijk te maken welke cookies zij gebruikt en u ook zeggenschap te geven over de cookies.
Markel zal hieronder inzichtelijk maken welke cookies zij gebruikt.
De Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG) schrijft gebruikers van een website voor dat zij
bezoekers van een website informeren over cookies en hen de mogelijkheid geven om cookies al dan
niet (volledig) toe te staan.

1. Toepassingsbereik
Deze cookieverklaring is van toepassing op ieder bezoek aan de website www.markelinsurance.nl.

2. Wat is een cookie?
Een cookie is een tekstbestand met informatie en geeft de gebruiker van een website informatie over
uw gedrag op de desbetreffende website. Markel maakt tevens gebruik van cookies om haar
websitefunctionaliteiten te optimaliseren. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet keer op keer
dezelfde informatie hoeft in te vullen. Door cookies worden de eerder door u ingevoerde instellingen
en voorkeuren onthouden. Dit maakt het gebruik van websites veelal prettiger.

3. Wat voor cookies gebruikt Markel?
Markel maakt gebruik van verschillende soorten cookies.




Noodzakelijke en functionele cookies.
Deze cookies hebben enkel als doel communicatie over het internet uit te voeren. Deze
cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren. Markel plaatst deze cookies
dan ook altijd, tenzij u aangeeft dat u dit niet toestaat. In dat geval zal de website niet
volledig en goed functioneren.
Analytische cookies.
Markel maakt gebruik van Google Analytics. Markel gebruik deze cookies om het gebruik van
de website in kaart te brengen. Bij ons gebruik van Google Analytics slaan wij enkel
geanonimiseerde persoonsgegevens op (het IP adres wordt slechts gedeeltelijk opgeslagen).
Wij delen tevens geen gegevens met Google. Om er zeker van te zijn dat de gegevens die wij
opslaan veilig zijn, hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Markel
maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics Cookies.

Markel gebruikt op haar website de volgende cookies:
Cookie
_ga, _gat, _ gid

Naam
Analytisch

Qos_token

Functioneel

Doel
Anonieme informatie over de
pagina's die u bezoekt op onze
website,
en
anonieme
informatie over de herkomst
van uw bezoek, het type
browser dat u gebruikt, etc.
Deze cookie wordt door Open
Street Map gebruikt voor het
verbeteren van de kwaliteit van
de verbinding bij het tonen van
een kaart.

1

4. Waarom gebruiken wij cookies?
Wij gebruiken cookies om:






uw gebruiksgemak te vergroten, zonder het gebruik van noodzakelijke en functionele cookies
zou de website niet, dan wel onvoldoende werken;
ervoor te zorgen dat u niet telkens opnieuw hoeft in te loggen;
uw gebruik van de website te monitoren, zodat wij de functionaliteiten van onze website
kunnen optimaliseren;
uw gebruik van de website te monitoren zodat we inzicht krijgen in hoe we onze marketing
kunnen verbeteren;
uw voorkeuren te onthouden zodat uw gebruik van de website zo prettig mogelijk wordt.

5. Toestemming cookies
Wij vragen u bij uw eerste bezoek aan onze website of u al dan niet kunt instemmen met het gebruik
van cookies door Markel. Voor een volledig en zo prettig mogelijk gebruik van de website kiest u voor
de optie “accepteer alle cookies”. Wij zorgen er dan voor dat de website volledig en goed
functioneert.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd aanpassen via Mijn cookie instellingen. U doet dit door:
1. Klik op het pictogram van een tandwiel > Internetopties > tabblad Privacy.
2. Klik vervolgens op Geavanceerd.
3. Als u alle cookies wilt accepteren, klik dan onder 'Eigen cookies' en 'Cookies van derden'
op Accepteren.
4. Indien u alle cookies wilt blokkeren, klik dan onder 'Eigen cookies' en 'Cookies van
derden' op Blokkeren.
5. Klik op OK.
Vanaf het moment dat u uw cookie instellingen wijzigt, plaatsen wij enkel nog de cookies waar u
toestemming voor heeft gegeven. De site zal hierdoor mogelijk niet of minder goed werken.

6. Doorverwijzing naar derde partijen
Markel maakt soms gebruik van links op haar website naar derde partijen. Deze websites worden
beheerd door derde partijen. Markel heeft geen zeggenschap over de cookies die worden gebruikt
door deze derde partijen. Wij adviseren u dan ook de cookieverklaring van deze derde partij(en) door
te nemen.

7. Privacy
Markel vindt uw privacy erg belangrijk. Wilt u weten op welke wijze wij uw persoonsgegevens
verwerken en welke rechten u heeft, kijk dan op ons privacystatement.

8. Wijzigingen
2

Markel kan haar cookieverklaring aanpassen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld omdat de
wetgeving wijzigt of omdat er iets op de website of bedrijfsvoering wijzigt. Om die reden is het
raadzaam de cookie verklaring van periodiek te raadplegen. Deze versie van de cookieverklaring is
2019.1.

9. Vragen?
Heeft u vragen over de cookieverklaring, dan kunt u contact met onze Legal & Compliance afdeling
opnemen via legal.nl@markel.com.
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