cookie
verklaring

In deze cookieverklaring vind je alle informatie omtrent de
cookies die wij kunnen plaatsen wanneer je gebruik maakt
van deze website. Hieronder kun je lezen wat cookies precies
zijn, welke cookies met welk doel worden gebruikt en hoe je
je cookie-instellingen kunt aanpassen.
Wij hechten veel waarde aan de realisatie van een gebruiksvriendelijke en betrouwbare website, om die reden worden
cookies op deze website geplaatst. Ook gebruiken wij cookies
op onze website om content en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om ons
websiteverkeer te analyseren. Informatie over jouw gebruik
van deze website kunnen wij met onze partners delen voor
sociale media, adverteren en analyseren. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je
aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van
jouw gebruik van hun services. Bij jouw eerste bezoek aan de
website maken wij je op dit gebruik van cookies attent door
middel van de banner onderaan de pagina. Door het gebruik
van deze website te continueren, stem je in met het gebruik
van cookies door Studio Anne Witten, waarbij wij uiteraard
rekening houden met jouw privacy. Deze cookie-instellingen
kun je op ieder gewenst moment wijzigen via de button ‘Afmelden voor cookies’ of door de instellingen van jouw webbrowser aan te passen. Houd er wel rekening mee dat de
website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.
Heb je vragen over het gebruik van cookies op deze website,
neem dan gerust contact met ons op:
E: anne@studioannewitten.nl
Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 9 juni
2020

3)
Statistische cookies
Statistische cookies genereren informatie over jouw gebruik
van deze website. Hierdoor kunnen wij begrijpen hoe bezoekers gebruik maken van onze website. Deze informatie wordt
vervolgens geanonimiseerd overgebracht naar Google. Wij
gebruiken deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de websiteactiviteit
op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Deze cookies
maken het mogelijk om deze website te verbeteren en om
de diensten die wij aanbieden zo goed mogelijk te kunnen
afstemmen op de wensen van onze (potentiële) klanten. In
de tabel onderaan deze pagina kun je zien welke statistische
cookies actief zijn op deze website en wat de vervaltermijn
van elke cookie is.
4)
Marketingcookies
Marketingcookies zijn in staat om jouw internetgebruik te
volgen op verschillende websites. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld advertenties worden weergegeven die relevant zijn
voor jou. In de tabel onderaan deze pagina kun je zien welke
marketingcookies actief zijn op deze website en wat de vervaltermijn van elke cookie is.
Het beheer van cookies
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te
accepteren, maar uiteraard kun je jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Wees er wel op attent dat
sommige functies en diensten op deze en andere websites
dan wellicht niet naar behoren zullen functioneren. Ook kun
je de cookie-instellingen voor deze website wijzigen via de
button ‘Afmelden voor cookies’.
Jouw toestemming geldt voor: www.studioannewitten.nl

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij jouw bezoek aan
een website automatisch op je computer of mobiele apparaat
worden geplaatst en worden opgeslagen door jouw internetbrowser. De cookies bevatten informatie over je internetgebruik, maar zijn niet te herleiden tot jou als persoon. Bij ieder
volgend bezoek aan de website, herkent de website jouw
computer of mobiele apparaat, waardoor het gebruik van de
website gepersonaliseerd en verbeterd kan worden.
De vervaltermijnen van cookies verschillen per type cookie.
Sommige cookies, de sessie-cookies, blijven net zo lang op je
computer staan als dat de website geopend is. Na het sluiten
van de internetbrowser worden de cookies dan automatisch
verwijderd. Er bestaan echter ook cookies, de permanente
cookies, die wel op je computer blijven staan na het afsluiten van de internetbrowser. Deze cookies zorgen ervoor dat
jouw computer of mobiele apparaat door de website herkend
wordt wanneer je een nieuw bezoek brengt aan de website.
De informatie die deze website met behulp van cookies verzamelt, is onderworpen aan ons privacybeleid. De link naar
onze privacyverklaring is opgenomen onderaan de website.
Deze website maakt gebruik van [aantal] soorten cookies,
namelijk: 1) noodzakelijke cookies, 2) voorkeurscookies, 3)
statistische cookies en 4) marketingcookies. Hieronder wordt
uitgelegd wat deze specifieke cookies precies zijn, waarvoor
deze dienen en wat de vervaltermijnen ervan zijn.
Welke cookies gebruiken wij?
1)
Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zijn, zoals de naam al zegt, noodzakelijk voor het bruikbaar maken van de website. Zonder deze
cookies zou deze website niet naar behoren werken en zou
je niet alle functies kunnen gebruiken. Denk hierbij aan het
navigeren op deze website. Voor het gebruik van dit type
cookies is jouw toestemming niet vereist. In de tabel onderaan deze pagina kun je zien welke noodzakelijke cookies
actief zijn op deze website en wat de vervaltermijn van elke
cookie is.
2)
Voorkeurscookies
Met behulp van voorkeurscookies kan de website-informatie
onthouden over o.a. de vormgeving en het gedrag van de
website, zoals de regio waarin je woonachtig bent. In de tabel onderaan deze pagina kun je zien welke voorkeurscookies
actief zijn op deze website en wat de vervaltermijn van elke
cookie is.
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