COOKIEVERKLARING
Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.
In deze verklaring leggen we je graag uit wat cookies zijn, welke cookies we
gebruiken en waar deze cookies voor dienen.
Gebruik van cookies
Bloombridge Support plaatst cookies bij bezoekers van de website. Dat doen we
om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website
bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke
pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de
browser deelt.
Wat zijn cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en
door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. De
informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website
teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.
Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat
we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google
Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De
informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De
informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.
Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe
wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen
informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans
bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen.
Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes. Meer informatie over het
beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.
Social Media buttons
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze
website te delen. Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De
verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site
cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door
middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen
zich houden aan de Safe Harbor principes. Van de volgende social media kanalen
gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de
respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde
informatie doen.
Facebook
LinkedIn
Instagram
Pinterest
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Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of
dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde
partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Bloombridge
Support te beïnvloeden.
Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is
ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de
houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig
te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor
de handleiding van uw browser.
Aanpassingen cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.
Vragen
Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van
Bloombridge Support, dan kun je ons benaderen via e-mail
info@bloombridgesupport.nl
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