Cookie statement
Wij gebruiken cookies op de websites van Mozaiek0318. Dit doen wij om onze
dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren en voor de
doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement [link naar privacy statement].
Wat zijn cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of
mobiele telefoon worden geplaatst.
Welke cookies worden geplaatst?

Functionele cookies
Deze cookies nodig voor het laten functioneren van onze website. Deze cookies
verzamelen geen persoonsgegevens.
Analytische cookies
Cookie

Doel

Opslagperiode

Google Analytics

Wordt gebruikt om het
bezoek op de website
(geanonimiseerd) te meten

Maximaal 2 jaar

Wij maken gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de onze website te
onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele
apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgen wij inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de onze
website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in
onze website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de website optimaal
werkt. Wij verwerken anonieme statistieken over bezoeken aan onze website. Dit gebeurt
met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in
het webanalyse systeem opgeslagen:
•
•
•
•
•
•

Het IP-adres (m.u.v. de laatste 3 cijfers)
Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari,
Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
Vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen
Wanneer en hoe lang je onze website bezoekt of gebruikt
Of je gebruik maakt van functionaliteiten van onze website of onze App
Welke pagina’s je bezoekt op onze website en welke schermen van de onze App je
bekijkt

Social cookies
Er wordt geen gebruik gemaakt van social cookies.

Advertentie cookies
Er wordt geen gebruik gemaakt van advertentie cookies.
Verwijderen
Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een
lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die
browser je cookies kunt verwijderen:
•
•
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 7 en 8
Internet Explorer 9
Safari
Opera
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