COOKIEBELEID VAN WABTEC
Met ingang van 3 december 2018
Wabtec en zijn gelieerde entiteiten (gezamenlijk 'Wabtec”) respecteren de persoonlijke privacy
en waarderen het vertrouwen van zijn klanten, zakenpartners en anderen. Wabtec streeft ernaar
om de hoogste ethische normen te handhaven in zijn bedrijfspraktijken. Dienovereenkomstig
houdt Wabtec zich aan strikte toezeggingen met betrekking tot de verzameling, het gebruik de
bekendmaking van persoonsgegevens, conform de wetten van de landen waarin Wabtec
zakendoet.
Dit cookiebeleid ('Beleid") is van toepassing op deze website of op enige website die een link of
verwijzing naar dit beleid bevat ("Website(s)”) en beschrijft wat cookies zijn, welke soorten
cookies op uw apparaat geplaatst zijn wanneer u de Website bezoekt en hoe we ze gebruiken.
Dit Beleid heeft geen betrekking op de verzameling, het gebruik de bekendmaking van uw
persoonsgegevens door Wabtec in het algemeen. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer
informatie over hoe Wabtec met uw persoonsgegevens omgaat.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden verzonden worden naar of geopend worden vanuit uw
webbrowser of de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat normaal gesproken de naam
van het domein (internetlocatie) waarvandaan de cookie afkomstig is, de "levensduur" van de
cookie (d.w.z. wanneer deze verloopt) en een willekeurig gegenereerd uniek nummer of een
vergelijkbare identificator. Een cookie kan ook informatie over uw computer bevatten, zoals
gebruikersinstellingen, browsergeschiedenis en activiteiten tijdens het gebruik van onze diensten
uitgevoerd worden.
Waarom we cookies gebruiken
Cookies helpen ons bij het verbeteren van de website en uw ervaring daarop het aanpassen van
uw ervaring, waardoor we het gebruik, en technische en browsergegevens kunnen analyseren,
evenals het detecteren en voorkomen van fraude.
Verschillende soorten cookies die we gebruiken
First-party en third-party cookies
First-party cookies en third-party cookies zijn verschillende soorten cookies:
•

First-party cookies worden direct door Wabtec op uw apparaat geplaatst. Zo gebruiken we firstparty cookies bijvoorbeeld om de website aan te passen aan uw apparaat of taalvoorkeuren en
om uw gebruik van de website te beveiligen.

•

Third-party cookies worden door onze externe zakelijke partners en dienstverleners op uw
apparaat geplaatst. We gebruiken third-party cookies bijvoorbeeld om het publiek op onze
website te analyseren.
Sessiecookies en permanente cookies
Sessiecookies en permanente cookies zijn ook verschillende soorten cookies.

•

•

Sessiecookies bestaan vanaf het moment dat ze in uw browser geplaatst worden tot het moment
wanneer u uw browser afsluit. We gebruiken sessiecookies voor verschillende doeleinden,
waaronder om meer te weten te komen over uw gebruik van onze website gedurende één enkele
browsersessie en om u te helpen onze website efficiënter te gebruiken.
Permanente cookies hebben een langere levensduur en worden niet automatisch verwijderd
wanneer u uw webbrowser afsluit. Dit soort cookies wordt voornamelijk voor analysedoeleinden
gebruikt.
Hoe we cookies gebruiken
We gebruiken cookies voor het aanbieden, beveiligen en verbeteren van de website, inclusief
door uw ervaring te personaliseren en u te herkennen wanneer u de website bezoekt.
Voor deze doeleinden mogen we informatie vanuit cookies ook koppelen aan andere
persoonsgegevens die we over u bewaren. Wanneer u de website bezoekt, mogen er cookies op
uw apparaat geplaatst worden. Cookies kunnen, zoals alle technologieën, snel vervangen worden
door veiligere en beter presterende cookies. Als u meer wilt weten over de cookies die
verzameld zijn, klikt u op de knop Options (Opties) in de Cookie-banner bovenaan de webpagina
en selecteert u "Learn more and make choices about the other information we collect” (Meer
informatie en beslissingen nemen over de overige informatie die we verzamelen).
Uw keuzes met betrekking tot cookies
U kunt uw keuzes ten aanzien van cookies met behulp van verschillende opties bekendmaken.
Houd er rekening mee dat wijzigingen in uw cookievoorkeuren ervoor kunnen zorgen dat onze
website of een deel ervan niet meer werkt zoals bedoeld is.
Hulpmiddelen binnen dit Cookiebeleid
U kunt uw cookievoorkeuren op elk gewenst moment instellen en aanpassen wanneer u de
website bezoekt, door de banner van het cookie-toestemmingshulpmiddel bovenaan de
pagina te selecteren. U kunt de juiste zogenaamde ‘opt-out’-links verschaft in dit Cookiebeleid
selecteren. Als u het beleid hebt geaccepteerd maar uw toestemming wilt intrekken, kiest u de
link “Ad Preferences” (Advertentievoorkeuren) rechtsonder op uw webpagina en selecteert u
vervolgens de knop “Withdraw Consent” (Toestemming intrekken).
Besturingselementen van browsers en apparaten
De meeste webbrowsers bieden instellingen waarmee gebruikers cookies kunnen beheren of
weigeren of om gebruikers te waarschuwen wanneer er een cookie op hun computer geplaatst

wordt. De procedure voor het beheren van cookies verschilt voor elke internetbrowser enigszins.
Controleer daarom de specifieke stappen in het menu “Help” van uw webbrowser. Aangezien uw
cookies browserspecifiek zijn, moet u mogelijk uw cookievoorkeuren beheren in alle
webbrowsers die u gebruikt.
Voor zover beschikbaar kunt u ook apparaatidentifcatoren weigeren door de juiste instelling op
uw mobiele apparaat te activeren. De procedure voor het beheren van apparaatidentificatoren
verschilt enigszins voor elk apparaat. Controleer daarom de specifieke stappen in de
documentatie van het apparaat dat u gebruikt.
Google™ Cookies
We maken gebruik van Google Analytics, een dienst van Google die cookies en andere
technologieën voor gegevensverzameling gebruikt om informatie over uw gebruik van de
website en diensten te verzamelen om websitetrends te rapporteren.
U kunt zich afmelden voor Google Analytics door naar www.google.com/settings/ads te gaan of
door de Google Analytics opt-out browsertoepassing te downloaden
op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Updates van dit beleid
We behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid van tijd tot tijd bij te werken om eventuele
wijzigingen aan onze websites te reflecteren of om te voldoen aan wijzigingen in onze juridische
en/of wettelijke verplichtingen. De herziene versie plaatsen we op de website, met een
bijgewerkte revisiedatum. Door onze website dertig dagen na het van kracht worden van
dergelijke herzieningen te blijven gebruiken, wordt u geacht de akkoord te gaan met de
herzieningen en zich eraan te houden.
Contact
Als u vragen heeft of informatie wilt over de de cookiepraktijken van Wabtec en dit Beleid, kunt
u contact met ons opnemen via:
Wabtec Corporation
Attn: Privacy Officer
Adres: 1001 Air Brake Avenue
Wilmerding, PA 15148 - VS
Telefoon: +1 412-825-1000
E-mail:

