Gebruik van cookies op UPS-websites.
Deze toelichting legt uit “wat cookies zijn” en welke soorten cookies UPS op haar websites gebruikt.
Wat zijn cookies?
Een "cookie" is een tekstbestand dat websites naar de computer van een bezoeker sturen of naar een ander
apparaat dat verbonden is met het Internet, zodat ze de browser van de bezoeker kunnen identificeren of om
informatie of instellingen in de browser op te slaan.
Gebruikt UPS cookies op haar websites?
Ja. UPS gebruikt cookies op haar websites om de website te verbeteren en diensten en functionaliteit aan te
bieden aan haar gebruikers. U kunt het gebruik van cookies beperken of uitschakelen via uw Internet
browser. Echter, zonder cookies kan het zijn dat u niet van alle mogelijkheden van de websites gebruik
kunt maken.
Welke soorten cookies worden er gebruikt op de websites van UPS?
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel om een door u aangegeven transactie of verzoek uit te voeren. Voorbeelden
zijn onder meer: het onthouden van door u verstrekte informatie wanneer u door de website navigeert om
een pakket te versturen of te traceren, of het beheren van uw ingelogde status tijdens de sessie.
Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website uw keuzes kan onthouden om de functionaliteit te verbeteren
ten behoeve van uw gebruikersgemak. Bijvoorbeeld, functionele cookies zorgen ervoor dat de website uw
persoonlijke instellingen onthoudt, zoals de selectie van uw land, uw aanhoudende ingelogde status indien
door u aangegeven, en dat de website eerdere verzendingen, getraceerde pakketten en andere op maat
gemaakte functies vertoont.
Cookies voor statistieken
Deze cookies laten ons gegevens verzamelen over uw gebruik van de website, inclusief de inhoud waarop u
klikt terwijl u door de website browset. Hiermee wordt de prestatie en het ontwerp van de website
verbeterd. Deze cookies kunnen aan een derde worden verstrekt, namelijk de provider van onze analytische
tool, maar worden alleen gebruikt voor doeleinden die aan onze websites gerelateerd zijn.
Targeting cookies
Deze cookies onthouden informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, zodat we reclame en
andere specifiek op u gerichte informatie naar u kunnen sturen op onze website.
Hoe schakel ik de werking van cookies uit of hoe verwijder ik ze?
Elke Internet browser biedt manieren aan om cookies te beperken of te verwijderen. Ga voor meer
informatie over hoe u cookies kunt beheren naar de geschikte link hieronder.
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