COOKIEBELEID
In dit Cookiebeleid vindt u gedetailleerde gegevens over de cookies die wij gebruiken, wat het doel van de cookies is en hoe u ze kunt blokkeren.
Bij gebruik van onze website ontvangen wij bepaalde gegevens van u, zoals de browser waarmee u onze website bezoekt. Wij bewaren deze gegevens in
kleine databestanden die ‘cookies’ worden genoemd. Door deze gegevens in cookies te bewaren, kunnen wij uw browser herkennen en de functies van onze
website op u af stemmen. Onderstaande cookies worden op onze website gebruikt:
a. Functionele cookies (first-party)
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat uw voorkeuren worden opgeslagen. Daarnaast worden deze
cookies gebruikt om de functionaliteit van onze website te verbeteren. Zij zijn niet verbonden met andere permanente identificatiemiddelen, zoals een
gebruikersnaam.
b. Analytische cookies (first-party)
Met analytische cookies wordt uw gedrag op onze website geanalyseerd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om gebruikersactiviteiten op de
website te meten, met als doel de website, onze producten en onze diensten te verbeteren.
Hiervoor gebruikt PMP de cookies van Google Analytics. Google Analytics bewaart gegevens over de pagina’s die zijn bezocht, hoe lang bezoekers op de
website blijven, hoe ze er zijn beland en waar ze op klikken.
c. Cookies van derden (third-party)
Bij gebruik van diensten van derden (zoals YouTube) op onze website plaatsen deze derden “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies
gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u uit hun netwerk bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt
mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen.

Verwijderen en blokkeren van cookies
Informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser:
-

Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari

Heeft u vragen over ons cookiebeleid, neem dan gerust contact met ons op.
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Privacy Management Partners gebruikt de cookies van
Google Analytics om gegevens te verzamelen over het
gedrag van de bezoekers op onze website. Google Analytics
bewaart gegevens over de pagina’s die zijn bezocht, hoe
lang bezoekers op de website blijven, hoe ze er zijn beland
en waar ze op klikken. Deze gegevens worden verzameld
met een JavaScript tag op de pagina’s van de Privacy
Management Partners website, en is niet verbonden met
persoonlijke gegevens. Privacy Management Partners
verzamelt en bewaart geen persoonlijke gegevens (zoals
naam of adres), zodat die gegevens niet gebruikt kunnen
worden om een bezoeker te identificeren.

