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Deze Cookie Verklaring is van toepassing op de gehele website.
BlankStradmeijer maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee
je onze website bezoekt zoals een computer, smartphone of tablet. Waar we spreken over “cookies”
bedoelen we ook vergelijkbare technieken zoals pixels, scripts en beacons.
Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je
bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen
aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht
krijgen in het bezoekersgedrag.
Wij maken gebruik van:
Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er
bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze
website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden
gevraagd.
Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt,
bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt en
op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden
gevraagd omdat deze geen gevolgen hebben voor uw privacy.
Tracking cookies: Dit zijn cookies die jouw surfgedrag kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en
adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat
gemaakte content tonen. Indien wij Tracking cookies plaatsen zullen wij hiervoor jouw toestemming
vragen.
Social media plug-in cookies: Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website
content van social media te tonen. Indien wij Social media plug-in cookies plaatsen zullen wij hiervoor
jouw toestemming vragen.
Sociale media kunnen ook je persoonlijke gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden.
BlankStradmeijer heeft geen invloed op wat deze partijen met je persoonlijke gegevens doen. Meer
informatie over de cookies van sociale media en de gegevens die hierdoor mogelijk worden
verzameld, vind je in het privacy- en cookiebeleid van de afzonderlijke sociale media.
Verwijderen en weigeren van cookies
Je kunt cookies altijd zelf uitzetten of van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per
soort webbrowser en apparaat. De instellingen van de browser zijn ook zo in te richten dat cookies
worden geweigerd. Let op dat als je ervoor kiest om cookies te blokkeren de werking van bepaalde
website elementen kan hinderen.
Ga voor meer informatie naar allaboutcookies.org of youronlinechoices.eu (Europa) voor uitleg over
het gebruik van cookies en hoe deze te blokkeren. Heb je vragen, verzoeken of klachten over cookies
of deze cookiestatement? Of wil je bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
indienen neem dan contact met ons op via info@BlankStradmeijer.nl. Geef als onderwerp Privacy.

