Cookies
Delta Lloyd maakt bij deze site gebruik van verschillende cookies. Dat zijn kleine tekstbestandjes die door
de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Als uw browser geen (functionele) cookies
accepteert, kunt u geen gebruik maken van de beveiligde internetdiensten van Delta Lloyd.

De door Delta Lloyd gebruikte functionele cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze
site.

Delta Lloyd maakt daarnaast gebruik van first party cookies die niet noodzakelijk zijn voor de technische
werking van deze site. De door Delta Lloyd geplaatste cookies hebben als doel het verzamelen en
analyseren van bepaalde gegevens over het bezoek aan deze website. Denk hierbij aan bezoekfrequentie,
browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en de duur van de 'gebruikerssessie'. Deze gegevens worden
vervolgens gebruikt om de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze website beter op de
gebruikerswensen aan te passen. Ook zorgen de cookies ervoor dat uw gegevens herkend worden de
volgende keer dat u onze website bezoekt.

Daarnaast worden er via deze site third party cookies geplaatst. Dit zijn cookies geplaatst door derden. De
door derden geplaatste cookies kunnen worden gebruikt om u gerichte aanbiedingen van Delta Lloyd op
websites van derden te kunnen tonen. Deze worden aangeleverd en geplaatst door Delta Lloyd. Om
resultaten van dit soort internetadvertenties te bepalen en analyseren werkt Delta Lloyd samen met
andere partijen die gespecialiseerd zijn in advertentietechnologieën. Delta Lloyd kan deze informatie
gebruiken om u te informeren over aanbiedingen of productinformatie die voor u interessant zouden
kunnen zijn. Dit betekent dat als u onze website bezoekt de hiervoor genoemde gegevens worden
verzonden aan derden ten behoeve van Delta Lloyd.

Delta Lloyd heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te
beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan. Indien u niet wilt dat Delta Lloyd cookies gebruikt, dient u in uw
browser 'cookies off' in te stellen. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van uw website en diensten
beperken. Klik op de link van de door u gebruikte browser om uw instellingen te wijzen:

o

Chrome

o

Firefox

o

Internet explorer

o

Safari

