
 

 

KENNISGEVING OVER COOKIES VAN HOWMET AEROSPACE 

 
Deze website is een van meerdere websites (de ‘Site(s)’) die eigendom zijn van en worden beheerd door 

Howmet Aerospace Inc. (samen met gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen ‘Howmet Aerospace’, 

‘wij’ of ‘ons’). Lees dit Beleid inzake cookies en vergelijkbare technologie (‘Cookiebeleid’) om te begrijpen hoe 

wij cookies, webbakens en traceringstechnologieën gebruiken, hoe we de aldus verkregen informatie delen, en 

hoe u uw toestemming voor het verzamelen van gegevens met behulp van deze technologieën kunt regelen of 

beheren. 

 
Dit Cookiebeleid maakt deel uit van ons privacybeleid. Termen die met een hoofdletter beginnen en 

niet in dit document gedefinieerd zijn, hebben dezelfde definitie als in het privacybeleid. 

 
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën op de volgende manieren en zoals van tijd tot tijd op 

andere wijze aan u wordt meegedeeld (afhankelijk van uw toestemming, indien vereist door de van toepassing 

zijnde wetgeving). 

 
Wat zijn cookies en vergelijkbare technologieën? 

 
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat wordt geplaatst. De meeste websites 

gebruiken cookies om veiligheidsredenen, om inzicht te krijgen in hoe gebruikers door een website navigeren en 

voor verbeteringen, of om bepaalde functies toegankelijk te maken. Met cookies kan een website bijvoorbeeld uw 

wachtwoord opslaan, bepalen of dit uw eerste bezoek aan de website is en hoelang u op elke pagina bleef, nagaan of 

u vanaf een andere website naar deze website werd geleid, en andere dergelijke informatie verzamelen. 

 
Vergelijkbare technologieën zoals webbakens of pixeltags werken doorgaans door middel van kleine bestanden 

(bijvoorbeeld GIF of PNG) die in een pagina, advertentie of e-mail worden geopend. Een server kan via deze 

bestanden bepaalde informatie verkrijgen, zoals uw type browser, IP-adres en andere informatie. Traceringspixels 

(soms webbakens genoemd) zijn elektronische tags met een unieke ID in websites, online advertenties en/of e-mail. 

Deze dienen voor het verzamelen van gebruiksinformatie zoals het weergaven van of het klikken op advertenties, 

het meten van de populariteit van de Sites en gerelateerde reclame, en om gebruikerscookies te kunnen lezen. We 

kunnen deze technologieën ook gebruiken om bepaalde informatie in verband met de apparaten waarmee u de Sites 

bezoekt te verzamelen, te analyseren en met andere traceringstechnologieën te correleren. Het kan daarbij gaan om 

IP-adressen, het type en de versie van de browser, de taalinstelling van de browser, de versie van het 

besturingssysteem, unieke apparaat-ID's en andere informatie over uw computer(s) en/of mobiele apparaat 

(apparaten), voor zover beschikbaar via uw apparaat, besturingssysteem, of uw configuratie of selecties. In bepaalde 

gevallen kunnen deze technologieën worden gebruikt om uw apparaat of browser te identificeren door middel van 

een algemeen proces dat met uw zogenaamde ‘apparaatvingerafdruk’ werkt. 

 
Andere traceringstechnologieën omvatten ook lokaal gedeelde objecten (ook bekend als ‘Flash-cookies’ genoemd), 

HTML-cookies of andere traceringssoftware die namens derden gegevens op uw apparaat bewaart. Deze bestanden 

kunnen worden geplaatst via uw browser of andere software op uw computer die door uw browser wordt gebruikt. 

Deze bestanden kunnen door ons of door een derde worden geplaatst. Om het bewaren van gegevens door zulke 

software te regelen, is het mogelijk dat gebruikers hun voorkeuren moeten wijzigen in de software zelf, in een 

browser, of door middel van gespecialiseerde extensies of invoegtoepassingen. 

 
Wat is het verschil tussen sessiecookies en permanente cookies? 

 
Alle cookies worden gedurende een bepaalde duur bewaard. Cookies worden doorgaans onderverdeeld in 

‘sessiecookies’ en ‘permanente cookies’, afhankelijk van hoelang ze worden bewaard. Sessiecookies blijven in uw 

browser zitten zolang u bij een bepaalde website aangemeld blijft. Normaal gesproken ‘verlopen’ ze of worden ze van 

uw apparaat verwijderd wanneer (of kort nadat) u de website verlaat, de browser afsluit, of wanneer u ze verwijdert. 

Permanente cookies blijven gedurende langere tijd op uw apparaat zitten, soms voor onbeperkte duur, of totdat u ze 

verwijdert. 

 
Hoe kunnen deze technologieën mijn privacy aantasten? 

 
Informatie die wordt verkregen via cookies en vergelijkbare technologieën kan worden gebruikt om informatie te 

verzamelen over uw activiteiten in de loop der tijd en op verschillende websites. Het kan bijvoorbeeld mogelijk 

zijn om dergelijke informatie te combineren en te gebruiken om gedragspatronen op de website te achterhalen, of 

https://www.howmet.com/privacy/


 

eenvoudig om uw voorkeuren op te slaan. In bepaalde gevallen kunnen we cookies en vergelijkbare 

technologieën gebruiken om informatie over uw browsen, weergaven of ander gebruik te koppelen aan een enkel 

apparaat of enkele browser en andere persoonlijke gegevens die we over u bezitten. U kunt meer leren over hoe 

cookies en andere tracerings- en analysetechnologieën in het algemeen worden gebruikt, en hoe ze uw privacy 

kunnen aantasten, op www.allaboutcookies.org en in ons  privacybeleid. 
 

Welke cookies/technologieën gebruiken we en hoe gebruiken/delen we deze? 

 
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om meerdere belangrijke redenen. In de eerste plaats 

gebruiken we cookies voor zogenaamde ‘essentiële’ of ‘functionele’ doeleinden. Dat houdt in dat ze 

verschillende functies van de Sites mogelijk maken. Bepaalde andere cookies voor ‘analyse’ en ‘prestaties’ en 

vergelijkbare technologieën worden gebruikt om te traceren hoe de Sites worden gebruikt of presteren, en hoe 

gebruikers met de Sites omgaan.  

 
Merk op dat de specifieke cookies en technologieën die we gebruiken zonder kennisgeving kunnen worden 

gewijzigd. We kunnen gebruik maken van analysediensten van derden die hulpmiddelen (bijvoorbeeld Google 

Analytics) gebruiken voor een betere analyse van onze website. Raadpleeg het instellingenmenu van uw 

browser voor een lijst van de cookies die momenteel op onze Sites worden gebruikt. Als u vragen heeft over 

een specifieke cookie of andere technologie, kunt u via de onderstaande informatie met ons contact opnemen. 

 
We gebruiken in het algemeen de volgende soorten cookies en vergelijkbare technologieën op onze Sites: 

 
Essentiële en functionele cookies/technologieën 

 
Onze Sites gebruiken doorgaans bepaalde cookies, webbakens en traceringstechnologieën die uiteenlopende 

functionaliteit op de webpagina mogelijk maken. Onze browsergebaseerde Sites vragen bijvoorbeeld om essentiële 

cookies te mogen plaatsen, om een actieve sessie te onderhouden of om u bij uw account aangemeld te houden. 

Onze browsergebaseerde Sites kunnen ook vragen om een cookie voor verschillende functies te mogen plaatsen, 

bijvoorbeeld als u wilt dat de browser uw gebruikersnaam of wachtwoord onthoudt, of om aangemeld te blijven na 

afloop van een sessie. Merk op dat deze functies wellicht niet goed werken of dat uw gebruikservaring mogelijk niet 

optimaal is als uw browser geen cookies accepteert of als u geen toestemming geeft voor deze cookies. 

 
Cookies/technologieën voor analyse 

 
Onze Sites gebruiken cookies, webbakens en traceringstechnologieën om inzicht te krijgen in hoe gebruikers door 

onze Sites navigeren en om te kunnen bepalen welke inhoud gebruikers bekijken. Bijvoorbeeld wanneer u onze 

website voor de eerste keer bezoekt, kunnen onze Sites meerdere sessiecookies plaatsen om te volgen hoelang u op 

elke pagina blijft. Onze Sites kunnen ook permanente cookies plaatsen waarmee we het aantal terugkerende 

bezoekers kunnen bijhouden en inzicht kunnen krijgen in hoe gebruikers op onze Sites terechtkomen. Deze cookies, 

webbakens en traceringstechnologieën worden algemeen gebruikt om de prestaties van onze Sites te verbeteren, en 

om te bepalen hoe gebruikers de functies van onze Sites of andere Sites lokaliseren en gebruiken. 

 
Deze cookies of technologieën kunnen door ons of onze vertrouwde externe dienstverleners worden geleverd of 

beheerd. Op dit moment werken we bijvoorbeeld samen met bepaalde leveranciers van analysediensten (zoals 

Google) om het gebruik van onze Sites te analyseren. Deze informatie kan door onze externe dienstverleners 

gecombineerd worden geanalyseerd of door ons aan andere informatie die we over u bezitten worden 

gekoppeld. 

 
Cookies/technologieën voor reclame en gerichte inhoud 

 
Onze Sites gebruiken ook cookies, webbakens en traceringstechnologieën om inzicht te krijgen in inhoud en 

advertenties via onze Sites en deze op gebruikers af te stemmen en te leveren. We kunnen bijvoorbeeld gebruik 

maken van diensten van derden zoals netwerkadverteerders en advertentieuitwisselaars om op meerdere plaatsen op 

internet te adverteren. Ook kunnen we gebruikmaken van analysediensten van derden om het gebruik van deze 

advertenties op websites van derden en weergaven van advertenties en van onze inhoud te beoordelen en deze 

informatie aan ons en/of derden te verstrekken.  De informatie die zij verzamelen bevat informatie over uw 

bezoeken aan onze website, zoals de pagina's die u heeft bekeken. Deze traceringstechnologieën van derden 

kunnen advertenties aansturen, optimaliseren en aanbieden op basis van uw gebruik van de Sites en eventuele 

demografische gegevens die verzameld zijn via uw gebruik van de Sites. Deze technologieën maken het doorgaans 

bijvoorbeeld mogelijk om (a) inzicht te krijgen in uw voorkeuren en gedrag zodat relevantere advertenties en 
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diensten aan u kunnen worden aangeboden; (b) te voorkomen dat u dezelfde advertenties te vaak te zien krijgt; en 

(c) het effect te beoordelen van de advertenties die aan u getoond zijn. 
 

Dit verzamelen en gericht aanbieden van reclame gebeurt zowel op onze Sites als op websites van derden die 

aan het reclamenetwerk deelnemen, bijvoorbeeld websites die reclame bevatten die door het advertentienetwerk 

wordt geleverd. We kunnen ook informatie over uw gebruik van onze Sites delen met onze reclame- en 

analysepartners. Ook kunnen we gegevens die door deze technologieën verkregen zijn koppelen met andere 

informatie die we over u bezitten (bijvoorbeeld, of u een gastbezoeker bent of bij ons een account heeft). Dit 

proces helpt ons ook om het effect van onze marketing te volgen en meer inzicht te krijgen in de producten en 

diensten die interessant zijn voor onze gasten en klanten. Wij en externe leveranciers gebruiken samen 

technologieën van derden om inzicht te krijgen in hoe uw advertentieweergaven, uw gebruik van Sites met 

reclame en uw omgang met deze advertentieweergaven en/of Sites met reclame verband houden met bezoeken 

aan onze Sites. Lees ons privacybeleid voor meer details. 
 

Hoe kan ik cookies verwijderen of mijn toestemming intrekken? 

 
U kunt op meerdere manieren controle krijgen over cookies, webbakens en traceringstechnologieën of uw 

toestemming voor het verzamelen van informatie intrekken. Om te beginnen is het in veel browsers mogelijk om de 

instellingen zo te wijzigen dat de browser het plaatsen van cookies toestaat of blokkeert. U kunt alle cookies die de 

browser heeft opgeslagen wissen in het privacymenu van de browser. 

 
Derden kunnen de mogelijkheid geven om wel of geen toestemming te verlenen voor het verzamelen van uw 

informatie voor bepaalde doeleinden. Voor meer informatie hierover, of om u af te melden (opt-out) voor 

analytische en marketingwebsites van Google, kunt u gaan naar http://www.google.com/analytics/tos.html 

Servicevoorwaarden van Google Analytics, het Privacybeleid van Google of Google Analytics Opt-out. Voor 

meer informatie over hoe u zich kunt afmelden (opt-out) voor het gebruik van cookies door Google kunt u gaan 

naar de Advertentie-instellingen van Google hier. 
 

Als u stappen wilt nemen om u af te melden (opt-out) voor tracering door bepaalde online adverteerders, kunt u 

de afmeldpagina van Digital Advertising Alliance bezoeken op http://www.aboutads.info/choices of het 

Network Advertising Initiative op www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp of als u zich in de EU 

bevindt op http://www.youronlinechoices.eu. Meer informatie over het beheren van cookies of andere keuzen 

online kunt u vinden op https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
 

De meeste moderne browsers zijn voorzien van een functie ‘Niet volgen’, die kan helpen om uw privacy te 

beschermen. Voor onze Sites wordt dit beheerd via ons systeem voor toestemming voor Cookies. 

 
Wijzigingen van dit beleid 

 
We kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen de meest recente versie van dit Cookiebeleid 

met de datum van inwerkingtreding op onze Sites publiceren. Door de Sites te blijven gebruiken, geeft u aan dat 

u akkoord gaat met de voorwaarden van dit Cookiebeleid. 
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