Cookie-verklaring — www.bloCnoot.nl
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers teruggestuurd worden.
Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kan deze website u herkennen bij een nieuw
bezoek. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook
wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan deze
website dit door middel van een cookie onthouden. Vink hiervoor de optie
“Onthouden” aan wanneer u als gebruiker inlogt. Hierdoor hoeft u niet steeds uw
voorkeuren te herhalen of opnieuw in te loggen waardoor u dus tijd bespaart en een
prettiger gebruik van deze website kunt maken. Permanente cookies kunt u
verwijderen via de instellingen van uw browser.
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kan deze website zien welke onderdelen van de
website u met dit bezoek hebt bekeken. Zo kunt u inloggen zonder de “Onthouden”optie aan te vinken, zodat de website u tijdens uw bezoek herkent maar u vergeet
zodra u uw webbrowser afsluit. Deze cookies worden namelijk automatisch
verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw
gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij
u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in
kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt
u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet

