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Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen door een webbrowser op verzoek van een website of webapplicatie.
Cookies zijn bedoeld om informatie te onthouden die op meerdere webpagina’s kan worden gebruikt, bijvoorbeeld of u ingelogd
bent of wat u in het winkelmandje van een webshop heeft gelegd. Cookies zorgen er dus onder andere voor dat u tijdens uw
bezoek aan een website niet op elke nieuwe pagina opnieuw hoeft in te loggen en dat u niet ieder product hoeft af te rekenen
voordat u door kunt gaan met webwinkelen. Cookies kunnen echter ook een unieke code bevatten waarmee uw gedrag op het
internet kan worden gevolgd. Dit is voornamelijk een risico in het geval van advertentienetwerken die op veel verschillende sites
worden gebruikt, omdat op elk van die sites een cookie door het advertentienetwerk kan worden uitgelezen en er zo een
gedragsprofiel van u kan worden gemaakt. Daarom is iedereen die cookies plaatst verplicht om u te informeren over de manier
waarop cookies worden gebruikt.

Welke cookies zijn er?
Noodzakelijk – Deze cookies zijn noodzakelijk om op websites te surfen. Zonder deze cookies zijn bestellen en
elektronisch betalen bijvoorbeeld niet mogelijk.
Functioneel – Hiermee onthouden websites welke keuzes u tijdens het websitebezoek heeft gemaakt. Deze cookies
worden bijvoorbeeld gebruikt om voorkeuren als tekstgrootte en lettertype te bewaren. Deze cookies kunnen ook gebruikt
worden om de website te personaliseren op basis van uw voorkeuren of product keuze die niet te herleiden zijn naar uw
Exact Online account.
Analytisch – Deze cookies verzamelen informatie over het bezoekersgedrag op websites, bijvoorbeeld welke pagina’s u
vaak bezoekt. Aan de hand van deze gegevens kunnen websites en hun navigatie geoptimaliseerd worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om bij te houden hoe u op een website terecht bent gekomen. Met deze cookies wordt géén
informatie bewaard waarmee uw identiteit kan worden achterhaald en de gegevens blijven anoniem.
Profilering – Deze cookies volgen een gebruiker langere tijd over verschillende websites en zijn in staat een profiel op te
bouwen. Hierdoor kan een gebruiker worden gesegmenteerd op specifieke interesse. Deze cookies worden veel gebruikt
om online gerichter te kunnen adverteren. Een advertentie netwerk plaatst via een site van derden een cookie op de
computer van de gebruiker. Deze cookie kan door het netwerk worden uitgelezen op de website die zich in dit advertentie
netwerk bevindt.

Ons gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies voor twee doeleinden:
Het onthouden van uw gebruikersinstellingen om onze websites en webapplicaties beter te laten werken, bijvoorbeeld door
te onthouden of u bent ingelogd (noodzakelijke cookies en functionele cookies).
Het betrouwbaarder maken van gebruiksgegevens, bijvoorbeeld door bij te houden of u een website of webapplicatie van
ons al eens eerder hebt bezocht, zodat informatie over uw bezoek niet dubbel geteld wordt (analytische cookies).
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Cookies van Google Analytics
Via onze website wordt een analytische cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics
informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IPadres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te
houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het Amerikaanse Ministerie
van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om
misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug
vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp
van de Helpfunctie van uw browser.

Meer informatie over cookies
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

