Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw
computer. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website
teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Welke cookies plaatst Wit Wognum B.V.
Wit Wognum B.V. maakt op deze website gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen worden onthouden.

Google Analytics
Wit Wognum B.V. maakt gebruik van Google Analytics zodat Google ons inzicht kan geven in de
manier waarop onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen
verstrekken en om ons informatie te kunnen bieden over de effectiviteit van onze campagnes. De
informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd, wij kunnen u niet persoonlijk herleiden. Wij
hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd
over de omgang met de verzamelde gegevens. Wij hebben Google geen toestemming gegeven
de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden
de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer
informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in Google’s Privacy
Policy.

Cookies van derden
Naast de functionele en analytische cookies die Wit Wognum B.V. plaatst, worden er ook cookies
van derden geplaatst. Deze zogenaamde third-party cookies komen terecht op een website als
de website plugins van derden gebruikt. Op deze website worden third-party cookies bijvoorbeeld
geplaatst door: De social share buttons; hiermee kunt u bepaalde inhoud delen met anderen door
te klikken op een icoontje van bijvoorbeeld Twitter of Facebook. Deze third-party cookies worden
opnieuw uitgelezen als er een andere site wordt bezocht.

Uitschakelen en verwijderen
Via de instellingen van uw browser kunt u cookies uitschakelen of verwijderen. Gebruik eventueel
de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

