
 

 
 
 
 
Cookiebeleid Pardon Consult BV 
 
Gebruik van cookies bij Pardon Salaris en Pardon Budget 
Zowel Pardon Salaris als Pardon Budget laten kleine stukje informatie achter op uw computer. Deze 
bestandjes heten cookies. 
 
Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om u te herkennen. Bij het inloggen zodat u bijvoorbeeld uw e-mailadres 
niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Of om te weten met welke CAO u de laatste keer hebt afgesloten. 
Maar ook tijdens het gebruik van het programma gebruiken wij cookies om het programma “soepel” te laten 
werken. 
Deze cookies zijn meestal permanente cookies en deze vergemakkelijken dus het gebruik van Pardon 
Salaris en Pardon Budget en het navigeren op de websites. 
 
Sessie cookies, zijn cookies die na het afsluiten van het programma van uw computer worden verwijderd. 
Ook daarvan maken wij gebruik, ook om de werking van de website voor u als gebruiker, te verbeteren. 
 
Uitsluitend voor het gebruik Pardon Salaris en Pardon Budget 
Pardon Consult BV gebruikt deze cookies uitsluitend voor het gebruik van de websites waarop haar 
programma’s Pardon Salaris en Pardon Budget draaien. De cookies worden door ons niet ter beschikking 
van derden gesteld en ook niet gebruikt voor (gerichte) marketingdoeleinden. 
Onze sites laten geen reclame zien, dus ook daarvoor worden de cookies niet gebruikt. 
 
Weigeren van cookies 
Onze websites functioneren niet (goed) als u cookies weigert. U heeft natuurlijk het recht om cookies te 
weigeren, dat kan door de instelling hiervan in uw webbrowser te wijzigen, maar dan zal het gebruik van 
Pardon Salaris en Pardon Budget worden bemoeilijkt. Dat begint meteen al met het inloggen. Vandaar dat 
als u helemaal wilt afzien van cookies, u onze programma’s dan helaas niet (meer) goed kunt gebruiken. 
 
We gaan er echter vanuit, omdat wij de cookies uitsluitend voor de juiste werking van deze programma’s 
gebruiken, dat u als abonnee ons toestaat deze op uw computer op te slaan al dan niet permanent. 
Bij beëindiging van uw abonnement kunt u de cookies natuurlijk gerust verwijderen, op de manier waarop 
de door u gebruikte browser dat beschrijft. 
 
Vragen? 
Mocht u naar aanleiding van ons cookiebeleid nog vragen hebben, stelt u ze dan gerust: 
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