Cookie beleid
Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie
is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en
door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij
de instellingen onthouden en onder andere aanmeldgegevens bewaren of bij het tonen van
overzichten tijdelijke instellingen bewaren.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van
de 'Analytics'-dienst. Zo kan Google onze website vinden en krijgen wij rapportages over hoe
bezoekers de website gebruiken. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst gesloten
met Google. De informatie die Google op die manier verkrijgt en het adres van uw computer
(IP-adres) worden opgeslagen door Google op haar servers in de Verenigde Staten, zonder dat
wij hier invloed op hebben, wel hebben we het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. We
hebben het ‘gegevens delen’ uitgezet. Daarnaast maken wij geen gebruik van andere
Googlediensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Toestemming voor het plaatsen
van een cookie ten behoeve van de Google diensten kunt u geven via onze cookiefloater door
te klikken op de knop 'Cookies accepteren'.

Sociale cookies
Op onze website zijn buttons of widgets opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten
('tweeten') op sociale netwerken. Deze werken door middel van stukjes code die van het
sociale netwerk zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De
informatie die Twitter, Facebook en LinkedIn verzamelen, wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Net als Google stellen
Twitter, Facebook en LinkedIn zich te houden aan de Safe Harbor principles doordat ze zijn
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit
laat toe te veronderstellen dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van persoonsgegevens. Toestemming voor het plaatsen van deze cookies kan u
geven via onze cookiefloater door te klikken op de knop ‘Cookies accepteren’.

Cookies uitschakelen
Cookies kunt u in- en uitschakelen of verwijderen via uw browser.

