Cookieverklaring Beeldzaam vanaf 25 mei 2018
Wij gebruiken Cookies
De website van Beeldzaam https://beeldzaam.nl gebruikt cookies. U gaat akkoord met onze cookies als u onze
website blijft gebruiken.
Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen
efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn
voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website
maakt gebruik van verschillende soorten cookies.
Beeldzaam.nl en Cookies van Google Analytics
Beeldzaam gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe u onze website gebruikt. Hiermee kunnen we
bijvoorbeeld onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de
analyse uit te voeren en voor technische ondersteuning. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten
met Google en hebben de keuze gemaakt geen gegevens met hen te delen voor hun eigen doeleinden. In
de verwerkersovereenkomst staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Gegevens die worden
vastgelegd zijn o.a. uw IP adres (waarbij de laatste 3 cijfers worden gemaskeerd), het aantal bezochte pagina’s,
het tijdstip en de duur van het bezoek, uw locatie, de herkomst van het bezoek, type gebruikte hardware en
software, interactie bezoeker en uw zoekhistorie. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten; een land dat geen soortgelijke privacybescherming
kent als de Europese Unie. Klik hier om meer te lezen over Google Analytics. Wij gebruiken geen andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics cookies.
Beeldzaam.nl en Facebook, LinkedIn en Twitter
Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als
Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze partijen kunnen cookies plaatsen als u hier gebruik van maakt. Beeldzaam
heeft daar geen invloed op. Meer informatie over deze cookies en wat deze partijen met de vergaarde informatie
doen, vindt u op de websites van LinkedIn, Twitter en Facebook. Beeldzaam kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor het cookie- en privacybeleid van deze partijen.
Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.
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