Cookie Policy PLUC!
Wij hechten bij PLUC! veel waarde aan jouw privacy. PLUC! respecteert en beschermt de privacy van
alle gebruikers van onze websites (www.pluc.nl, www.pecafe.nl) en ons platform (mijn.pluc.nl).
Op de rechtsverhouding tussen jou en PLUC! is het Nederlands recht van toepassing en de
verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke
Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Op de websites van PLUC! wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje
dat op je computer wordt geplaatst door het systeem van de website die je bezoekt. Een cookie
bevat informatie over je bezoek aan het platform. De cookies die PLUC! plaatst zijn nooit terug te
leiden naar je persoonsgegevens, zoals je e-mailadres of naam.

Gebruik van Cookies en tracking pixels
Ook onze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Die cookies
bewaren we in een goed beveiligde omgeving zodat niemand anders erbij kan.
Wij plaatsen noodzakelijke, statistische en marketing cookies op onze website:
• Noodzakelijke cookies hebben een technische functionaliteit waardoor de website naar
behoren werkt. Wij vragen hier geen expliciete toestemming voor.
• Statistische cookies verzamelen geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze
website en helpen ons daarmee de website te optimaliseren. Wij vragen hier geen expliciete
toestemming voor.
• Marketing cookies (tracking pixels) houden surfgedrag bij. PLUC! plaatst uit deze categorie
een een tracking pixel van LinkedIn, alleen wanneer jij daar toestemming voor geeft. Met
behulp van dit tracking pixel kunnen wij zien hoe effectief onze campagnes op LinkedIn zijn.
Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt onze cookies natuurlijk ook helemaal uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze
websites niet optimaal meer functioneren. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen verschilt
per browser. Check voor jou browser de instellingen.
Mocht je vragen hebben over deze cookie policy, dan kunt je die per e-mail stellen via
experience@pluc.nl.
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