Cookieverklaring
Wat zijn cookies?
Op deze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een simpel klein bestandje van onze
website wordt verstuurd. Vanaf de pagina wordt het opgeslagen op je computer. De volgende keer dat
je onze website bezoekt, kan dit bestandje worden teruggestuurd. Hierdoor kunnen we het lezen en
het gebruiken om de website interessanter en makkelijker te maken.
Verschillende soorten cookies
Bij Pameijer maken we gebruik van verschillende soorten cookies. Hieronder staat uitgelegd welke
informatie we verzamelen en wat we ermee doen.
-

‘Permanente cookies.’ Dit zijn cookies waarbij we jou kunnen herkennen als je weer op onze
website komt. Hierdoor kan de website op jouw voorkeuren worden ingesteld en is het
makkelijker in gebruik. Deze cookies kun je zelf verwijderen. Hieronder lees je hoe.

-

‘Sessie cookies.’ Dit zijn cookies waardoor we kunnen zien welke pagina’s van onze website
je hebt bekeken. En hoe lang je op een pagina bent geweest. Omdat we weten welke pagina’s
het meest worden gelezen, kunnen we de website zo interessant mogelijk maken.

-

‘Tracking cookies.’ Tracking cookies zorgen ervoor dat we kunnen we bijhouden welke
pagina’s je bezoekt in de netwerken van onze adverteerders. Bijvoorbeeld Google Adwords.
Zij bouwen hiermee een profiel op van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt niet gekoppeld
aan jouw naam, adres en e-mailadres, maar zorgt er alleen voor dat de advertenties die je te
zien krijgt interessant voor je zijn. Op onze website wordt ook een cookie geplaatst door het
bedrijf Hotjar. Hotjar zorgt ervoor dat we kunnen zien welk gedeelte op de website het meest
interessant is, of waar mensen juist vastlopen zodat we dit kunnen verbeteren.

-

‘Google cookies’. Via onze website worden er 4 cookies geplaatst door het bedrijf Google.
o Google Analytics. Hierdoor kunnen we rapportages maken en zien hoe de website
wordt gebruikt.
o Google Adwords. Deze cookie zorgt ervoor dat we kunnen zien welke advertenties je
interessant vindt (zoals hierboven beschreven).
o Doubleclick. Dit zorgt ervoor dat advertenties worden verbeterd. Zij laten bijvoorbeeld
alleen advertenties aan mensen laten zien die geïnteresseerd zijn in die onderwerpen.
Of laten een advertentie niet zien aan iemand die het al heeft gezien.
o Google Tag Manager. Deze cookie zorgt ervoor dat alle andere cookies van Google
op één plek kunnen worden opgeslagen.
We hebben Google niet toegestaan om de informatie te gebruiken voor andere diensten. Wel
kunnen ze de informatie met anderen delen als ze hiertoe wettelijk verplicht worden. Of als ze
een andere partij nodig hebben om de informatie te verwerken. Wij hebben hier geen invloed
op. Je IP-adres wordt niet aan Google meegegeven.

-

‘Deelknoppen.’ Op onze website staan knoppen om onze pagina’s en berichten te delen op
je eigen kanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, e-mail). De knoppen werken door
stukjes code die van de kanalen zelf komen. Door middel van deze code worden er cookies
geplaatst. Wij hebben hier geen invloed op. Je kunt op de websites die de cookies pl aatsen de
privacyverklaring lezen.

Jouw rechten

Je hebt altijd het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je
contact met ons opnemen. We kunnen je vragen om je te identificeren. Als het gaat om de inzage van
persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een cookie, dan moet je een kopie van de cookie
meesturen.
Je cookies verwijderen
Cookies worden opgeslagen op je computer. Je kunt ze zelf verwijderen via je browser. Als je ‘tracking
cookies’ die door derden geplaatst wil verwijderen kun je die weghalen via de website
www.youronlinechoices.eu.
Cookies zijn veilig
Cookies zijn veilig. Informatie zoals een e-mailadres of telefoonnummer worden niet opgeslagen. Je
kan door cookies dus nooit zomaar gebeld of gemaild worden
Af en toe zullen we deze verklaring aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld de regels rondom cookies
wijzigen, of de website verandert. Op deze webpagina vindt je altijd de laatste versie. Als je nog
vragen hebt, mail dan naar communicatie@pameijer.nl ?
Nog meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je nog meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””

