Cookiebeleid
Onze website (www.qurobulo.nl) maakt alleengebruik van functionele en standaard
analytische cookies. Voor deze cookies zijn geen toestemming nodig van de
bezoeker van de website. Toch vinden wij het belangrijk dat u zelfcontrole hebt over
uw online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren over
welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele
telefoon plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In deze cookies wordt
informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Door het gebruik van cookies kan
een website u herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan
bijvoorbeeld handig zijn wanneer u niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw
bezoek aan de website.
Verschillende soorten cookies
We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele
cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er
bijvoorbeeld voor dat website zich aanpast aan de grootte van uw computerscherm.
Naast functionele cookies plaatsen we ook analytische cookies. Dit is een voorbeeld
van een niet-functionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten
functioneren van de website. Deze analytische cookies stellen ons in staat om
geheel anoniem het websitebezoek te meten. Hierdoor weten we welke
websiteonderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen
verbeteren.
Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data.
Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:
•
•
•
•
•

Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's.
Het bijhouden van de duur van het bezoek.
De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
Gegevens over uw browser en apparaat waarmee u onze website bezoekt,
zoals besturingssysteem en schermgrootte.
De manier waarop u op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of u
op een link in een Facebook bericht hebt geklikt.

Al deze gegevens worden geheel anoniem gemeten. De eventueel ingevulde,
persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) worden niet gebruikt
voor analytische doeleinden en worden ook nooit aan derden verstrekt zonder
nadrukkelijke toestemming. In onze privacyverklaring kunt u hier meer over lezen.

Social media-cookies
Op onze website tonen we een button om rechtstreeks naar Facebook te gaan.
Hiervoor plaatst Facebook cookies, zodat ze jou herkennen wanneer je bent
ingelogd. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt.
Privacy
Voor meer informatie over de gegevens die Facebook verzamelt, verwijzen wij naar
de privacyverklaring van Facebook, Deze kunnen regelmatig wijzigen.
Cookies blokkeren en verwijderen
U kunt ervoor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren.
Blokkeert u alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is
beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u doen
in uw browser bij de instellingen. Hier kunt u ook cookies verwijderen als u dat wilt.
De privacyverklaring en het cookiebeleid zijn niet van toepassing op internetsites van
derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Daarnaast
behoudt Qurobulo zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de
privacyverklaring en/of het cookiebeleid. Controleer onze website voor de meest
actuele versie. Dit beleid is in werking getreden in februari 2019.

