
 

 

Cookiebeleid van Jabil 

 

Dit Cookiebeleid beschrijft hoe Jabil, Inc., haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen 
(gezamenlijk 'Jabil', 'wij', 'ons') en haar serviceproviders cookies gebruiken om u en andere gebruikers 
de meest relevante services te bieden, inclusief onze websites, bijbehorende onlinefuncties en e-
mailcommunicatie. 

Wij gebruiken cookies 

Ons gebruik van cookies kan leiden tot de verwerking van persoonsgegevens. Alle informatie over hoe 
wij persoonsgegevens verwerken, vindt u in ons Privacybeleid, waarin onze verwerking van 
persoonsgegevens en uw individuele rechten worden beschreven. We raden aan om deze twee 
documenten samen te lezen. 

Cookies helpen ons om u een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden wanneer u onze website 
bezoekt: www.jabil.com. Bovendien geven deze ons de mogelijkheid om onze service te verbeteren en 
ervoor te zorgen dat u op een meer intuïtieve manier kunt vinden wat u zoekt. Hieronder vindt u uitleg 
over wat cookies zijn en waarvoor wij ze precies gebruiken. 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In 
dit tekstbestand slaat de website informatie op die de site bij uw volgend bezoek aan de pagina graag 
zou willen lezen. Het is vaak informatie die wordt gebruikt voor statistieken en analyses en is volkomen 
ongevaarlijk. 

Permanente en sessiecookies 

Of een cookie 'permanent' of 'sessie'-gebaseerd is, verwijst naar de tijdsperiode waarvoor de cookies op 
uw apparaat worden opgeslagen of toegankelijk zijn. 

• Permanente cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder het 
onthouden van de voorkeuren en keuzes van gebruikers bij het gebruik van een site of om 
gerichte reclame te tonen. De tijdsduur tussen het plaatsen van een cookie en de vervaldatum 
ervan wordt ingesteld door de websitebeheerder. 

• Sessiecookies stellen websites in staat om de acties van een gebruiker tijdens een browsesessie 
te herkennen en te koppelen. Ze kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals 
onthouden wat een gebruiker in zijn winkelmandje heeft gestopt terwijl hij op een site 
rondkijkt. 
 

Cookies van de eerste partij en van derden 

Of een cookie van een 'eerste' of 'derde' partij is, verwijst naar de website of het domein dat de cookie 
plaatst. 

• Cookies van de eerste partij worden rechtstreeks ingesteld door de website die de gebruiker 
bezoekt, d.w.z. de url die wordt weergegeven in de adresbalk van de browser. 

• Cookies van derden worden ingesteld door een ander domein dan het domein dat de 
gebruiker bezoekt. Dit gebeurt meestal wanneer de website elementen van andere sites bevat, 
zoals afbeeldingen, plug-ins voor sociale media of advertenties. 

 

Welke cookies gebruiken we? 

Strikt noodzakelijke cookies 

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet in onze systemen worden 
uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van acties van u die neerkomen op 

https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html
http://www.jabil.com/


 

 

een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van 
formulieren. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze 
cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk 
identificeerbare informatie op.  

 

Functionele cookies 

Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze 
kunnen door ons of door externe providers wiens diensten we aan onze pagina's hebben toegevoegd 
worden ingesteld.  Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige of al deze diensten mogelijk niet 
goed. 

Prestatiecookies 

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site 
kunnen meten en verbeteren. Ze laten ons weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en 
hoe bezoekers zich over de site bewegen.  Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd 
en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht 
en kunnen we de prestaties niet controleren. 

Targeting-cookies 

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze site worden geplaatst. Ze kunnen door die 
bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties 
op andere sites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op de 
unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, krijgt u minder 
gerichte advertenties te zien. 

Analytische cookies 

Deze cookies laten website-eigenaren meten hoe gebruikers omgaan met website-inhoud, Terwijl een 
gebruiker navigeert tussen webpagina's. Analytische cookies bieden website-eigenaren JavaScript-tags 
(bibliotheken) om informatie vast te leggen over de pagina die een gebruiker heeft bekeken, 
bijvoorbeeld de url van de pagina. 

Onderstaand vindt u een gedetailleerde beschrijving van de cookies die we verzamelen op de website. 

Cookienaam Doel van de cookie Bewaartermijn 

SNID  Analytische tracking 2 jaar 

visitor_id700973 Volgen van verkoopleads 10 jaar 

_gid Analytische tracking 1 dag 

_ga Analytische tracking 2 jaar 

_vwo_ds Volgen van bezoekersgedrag 1 maand 

_vis_opt_test_cookie Volgen van bezoekersgedrag Deze sessie 

_vwo_ssm Volgen van bezoekersgedrag 10 jaar 

_vwo_uuid_v2 Volgen van bezoekersgedrag 1 jaar 



 

 

_vis_opt_s Volgen van bezoekersgedrag 90 dagen 

_dc_gtm_UA-28807375-1 Analytische tracking 1 dag 

_vwo_sn Volgen van bezoekersgedrag 1 dag 

_vwo_uuid Volgen van bezoekersgedrag 10 jaar 

_gat_UA-28807375-1 Analytische tracking 1 dag 

_gcl_au Advertentietargeting 90 dagen 

lpv700973 Volgen van verkoopleads 1 dag 

 

Welke gegevens verzamelen we?  

De cookies kunnen ons of onze partner in staat stellen om de volgende informatie over u te verzamelen: 

 

• gegevens met betrekking tot uw apparaat (inclusief apparaat-id, MAC-adres, IP-adres, 
besturingssysteem, apparaatinstellingen, met name de ingestelde taal, schermresolutie, type 
webbrowser), 

• gegevens met betrekking tot uw bezoeken aan onze websites (bijv. tijd en duur van uw bezoek, 
datum, bezochte subpagina's op onze websites, zoekgegevens), 

• informatie over advertenties die u hebt bekeken, inclusief informatie over links waarop u hebt 
geklikt. 

Wat is de wettelijke basis voor verwerking? 

Onze wettelijke basis bestaat uit: 

-ons legitiem belang (art. 6 (1) (f) van de AVG) om onze gebruikers een uitstekende website te bieden 

-uw toestemming (art. 6 (1) (a) van de AVG) voor het uitvoeren van de marketingdiensten en het 
verzamelen van aanvullende gegevens 

Lees voor meer informatie over de wettelijke basis van verwerking ons Privacybeleid.  

 

Hoe kunnen cookies worden beheerd of verwijderd? 

U kunt ervoor kiezen om al dan niet akkoord te gaan met cookies, evenals het type cookies dat u wilt 
accepteren. U kunt cookies op elk moment verwijderen. Sommige browsers laten u alle opgeslagen 
cookies zien of kunnen worden ingesteld om cookies automatisch te weigeren. Informatie over hoe u dit 
kunt doen, vindt u in het helpmenu en/of de documentatie van uw browser. In de onderstaande links 
vindt u richtlijnen voor het verwijderen of blokkeren van cookies in de meest voorkomende browsers.  

Chrome 

Firefox 

Safari 

https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


 

 

Windows Edge 

Houd er rekening mee dat wijzigingen in uw browser, d.w.z. het uitschakelen van de cookiefunctie, 
ervoor zorgen dat delen van de Website niet goed functioneren. 

 

Derden met wie we de gegevens kunnen delen 

We kunnen externe webanalyse-serviceproviders gebruiken, zoals Google Analytics, om ons te helpen 
analyseren hoe gebruikers onze diensten gebruiken. Deze serviceproviders gebruiken 
cookietechnologieën om uw gebruiks- en navigatie-informatie te verzamelen om uw interacties met de 
services te evalueren.  Om te voorkomen dat Google Analytics uw informatie gebruikt voor analyses 
kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren door hier te klikken. 

We kunnen ook externe advertentiepartners gebruiken om de inhoud die u ziet bij het gebruik van de 
services te personaliseren en om op maat gemaakte advertenties te leveren.  Deze dienstverleners 
gebruiken ook cookietechnologieën om op maat gemaakte inhoud en advertenties te leveren op basis 
van uw online gebruiks- en navigatie-informatie (zoals eerdere browseractiviteit), en rapporteren over 
de effectiviteit van de inhoud bij het aangaan van interactie of het doorverwijzen naar onze 
diensten.  Voor meer informatie over op maat gemaakte browseradvertenties en hoe u kunt controleren 
op welke manier cookies op uw computer worden geplaatst om op maat gemaakte advertenties te 
leveren, kunt u de Opt-outlink voor consumenten van het Network Advertising Initiative  of de Opt-
outlink voor consumenten van de Digital Advertising Alliance bezoeken om u af te melden voor het 
ontvangen van op maat gemaakte advertenties van bedrijven die deelnemen aan die programma's. Als 
u zich wilt afmelden bij Google Analytics voor advertenties of om Google Display Network-advertenties 
aan te passen, gaat u naar de pagina voor Google Ads-instellingen. 

Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de bovenstaande opt-outlinks en niet 
verantwoordelijk zijn voor keuzes die u maakt met behulp van deze mechanismen, noch voor de 
voortdurende beschikbaarheid of nauwkeurigheid van deze mechanismen. 

Wijzigingen in ons Cookiebeleid 

Alle toekomstige wijzigingen die we aanbrengen in ons Cookiebeleid worden op deze pagina 
weergegeven. Onderaan de pagina verschijnt een melding wanneer verschillende wijzigingen hebben 
plaatsgevonden. Indien deze wijzigingen relevant zijn voor u, zullen we u ook op de hoogte stellen. 

Hoe kunt u contact met ons opnemen? 

Als u vragen heeft over ons Cookiebeleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen 
via privacy@jabil.com 

We nodigen u ook uit om ons Privacybeleid te lezen om meer te weten te komen over hoe we 
persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en beschermen. 

Dit Cookiebeleid is bijgewerkt op 12 juli 2021. 

 

 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.networkadvertising.org/choices
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.google.com/settings/ads
mailto:privacy@jabil.com
https://www.jabil.com/about-us/the-jabil-code/privacy.html

