Beste klant,
Om het succes van uw campagnes te vergroten zijn Wonderkind en uw bedrijf
overeengekomen om een tweetal tags en een pixel van Wonderkind op uw website te
installeren. Deze tags en pixel gebruikt Wonderkind om campagnes te optimaliseren en om
conversie te meten. Het gaat hierbij om de volgende pixels en tags:
1. Wonderkind’s Facebook Pixel (Remarketing & Conversion)
2. Wonderkind’s Google Remarketing Tag
3. Wonderkind’s Google Conversion Tag
Voordat Wonderkind deze pixel en tags kan gebruiken, dient de bezoeker daarvoor
toestemming te geven. Onder huidige wetgeving, de General Data Protection Regulation,
dient de bezoeker goed geïnformeerd te worden voordat deze toestemming geeft. Dit
betekent dat er in de eerste informatielaag, de cookiemelding, en in de tweede
informatielaag, de privacy statement de juist informatie opgenomen dient te worden.
In de cookiemelding moet worden opgenomen dat niet alleen u, maar ook Wonderkind (een
third party) cookies gebruikt op uw domein. Een voorbeeld van een cookiemelding vindt u
hieronder:
“[voer hier uw bedrijfsnaam in] en derde partijen die functionele, analytische en tracking
cookies of vergelijkbare technieken, ook van derde partijen, gebruiken om u de relevante
advertentie, ook buiten het .com domein, te tonen om u een optimale ervaring te bieden en
om de service van [voer hier uw bedrijfsnaam in] en derden te analyseren en te verbeteren.
Onze partners op het gebied advertenties, analytics en Sociale Media hebben toegang tot
uw gebruik van onze site. Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie. Door op
Accepteren te klikken, stemt u hiermee in.” [Accepteren]
Naast het aanpassen van de cookiemelding, moet in uw privacy policy of cookie policy naar
Wonderkind verwezen worden. U dient kort uit te leggen dat Wonderkind cookies gebruikt
om aan uw bezoekers relevante vacature advertenties te tonen en om haar dienst aan u te
kunnen leveren. Het is daarbij belangrijk dat u naar de privacy statement van Wonderkind
verwijst. (https://wonderkind.com/privacy-statement-technology)
Wonderkind wil benadrukken dat u er altijd voor dient te zorgen dat u rechtsgeldig
toestemming verkrijgt voor het gebruik van uw eigen cookies en die van Wonderkind.
Daarnaast dient u ook te kunnen demonstreren dat u toestemming heeft verkregen.
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met privacy@wonderkind.com
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

