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Cookieverklaring Bureau Kwaaitaal
Welkom op de cookieverklaring van Bureau Kwaaitaal. In deze verklaringen willen wij u
informeren over wat cookies precies zijn en waarom wij deze verzamelen. Mocht een en ander u
nader onduidelijk blijven, kunt u ons uw vraag stellen via het e-mailadres
info@bureaukwaaitaal.nl. Wij streven er naar om uw bericht binnen 48 uur te behandelen.

Wat zijn cookies en waarom verzamelen wij cookies?
Een cookie is een klein (tekst)bestand dat door een internetbrowser op uw computer wordt
opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die verzameld wordt kan bij uw
volgende bezoek van de website naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website u weer
herkennen.
Wij verzamelen cookies omdat zij ervoor zorgen dat de website snel en veilig is. Daarnaast
zorgen de cookies er voor dat wij kunnen inzien hoe onze website wordt gebruikt en op welke
manier wij onze website kunnen verbeteren.

Welke cookies verzamelen wij en waarom precies deze?
Wij verzamelen de cookies van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om de kwaliteit
en effectiviteit van onze website te bekijken. Hiermee kunnen wij zien hoe de website wordt
gebruikt, waar de meeste interesses liggen en hoe wij de website kunnen verbeteren. Wij
verzamelen dus niet uw identiteitsgegevens. De verzamelde cookies worden alleen gebruikt voor
verbeteringsdoeleinden.
Om hiervan gebruik te kunnen maken, hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google
afgesloten. Dit betekend dat Google de gegevens die zij ontvangen van de verzamelde cookies,
niet voor eigen doeleinden zal gebruiken.
Daarbij vindt u op onze website een knop van Twitter. Door op deze knop te drukken wordt u
automatisch doorgestuurd naar onze Twitter pagina. Twitter verzameld deze informatie. Wij
hebben daar helaas geen invloed op. cookies maakt het mogelijk voor adverteerders om u te
vinden. U kunt regelmatig de privacyverklaring van sociale media platvormen doorlezen om te
weten wat er gebeurd met uw gegevens.

Is het mogelijk om cookies te blokkeren?
Het is mogelijk om geen toestemming voor cookies te geven. In de instellingen van uw
internetbrowser kunt u dit wijzigen. Het verschilt per browser hoe u dit kunt instellen.

