COOKIE STATEMENT
Voor het verzamelen van gegevens gebruikt IDG cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het
geheugen van uw computer worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw favoriete instellingen voor
een bepaalde dienst, webpagina of website bij te houden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om te voorkomen dat u
een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te
registreren. Als het niet noodzakelijk is om persoonlijke gegevens in een cookie op te slaan, zal IDG Nederland dat niet
doen.
Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u dit altijd zelf aangeven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u
verkrijgen bij de fabrikant van uw browser. Kijk op http://www.microsoft.com voor meer informatie van Microsoft Internet
Explorer over cookies, op http://www.mozilla.org voor meer informatie van Mozilla Firefox over cookies,
op http://www.google.nl/chrome voor meer informatie van Google Chrome over cookies of
op http://www.apple.com/nl/safari voor meer informatie van Apple Safari over cookies. Als u cookies uitschakelt, is het
mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor u zijn.
Voor het verwerken van advertenties gebruikt IDG Nederland DoubleClick. Meer informatie hierover vindt u bij
Google:http://www.google.com/policies/privacy/

COOKIE STATEMENT
For data collection IDG uses cookies. Cookies are small text files stored on the hard disk or in the memory of your computer.
Cookies are used, for instance, to monitor your preferred settings for a certain service, webpage or website. Cookies may
also be used to prevent that a certain ad is presented to you too often and to register the number of times an ad is
displayed. If it is not necessary to store personal data in the cookie, IDG Nederland will not do so.
If you do not wish to accept cookies, you always have the possibility to indicate this yourself in your browser. More
information about this can be obtained from the producer of your browser. Please visit http://www.microsoft.com for
more information from Microsoft Internet Explorer about cookies, http://www.mozilla.org for more information from
Mozilla Firefox about cookies, http://google.com/chrome for more information from Google Chrome about cookies,
or http://www.apple.com/nl/safari for more information from Apple Safari about cookies. If you disable cookies, certain
functions may not work or certain services may not be available to you
For processing advertisements IDG Nederland uses DoubleClick. More information about this can be obtained from
Google:http://www.google.com/policies/privacy/

