
Cookies
Bij je bezoek aan onze website plaatsen we cookies. Cookies helpen ons

om het gebruik van de website te analyseren en je gebruikservaring te

verbeteren. We maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Analytische cookies

Analytische cookies, zoals die van Google, helpen ons bij de analyse van

het gebruik van de website, zoals welke pagina's zijn bezocht, eerder

bezochte sites en de duur van je bezoek. Met behulp van analytische

cookies kunnen we verbeteringen ontdekken en vervolgens testen.

Met marketing cookies, zoals die van Google en Facebook

Met marketing cookies en ook tracking cookies, kan worden gemeten hoe

vaak een advertentie wordt getoond, of hoe vaak op een banner wordt

geklikt. Op deze manier wordt gemeten of onze informatie en banners

effectief zijn. Met deze cookies kun je worden herkend als bezoeker op

onze website en kunnen gegevens worden verzameld over de informatie

en de webpagina’s die je op onze site bezoekt.

Social cookies



De informatie op onze website kun je via social media makkelijk delen,

bijvoorbeeld via Facebook, Twitter en Instagram. Deze social media

partijen plaatsen zelf cookies zodat ze je kunnen herkennen, gegevens

kunnen verzamelen over de informatie en webpagina’s die je deelt en je

surfgedrag kunnen volgen. Raadpleeg de cookie statements van deze

aanbieders voor meer informatie.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Via het instellingen-menu van je browser kan je zelf instellen welke cookies

je accepteert door “cookies accepteren” in  of uit te schakelen. Via de

instellingen in je browser kun je cookies ook verwijderen.

Hoe lang blijven cookies bewaard?

De meeste cookies die via de website van Stichting wedowe worden

geplaatst, verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven

langer bewaard, enkele dagen tot enkele jaren. We raden je aan via de

instellingen in je browser regelmatig alle cookies te verwijderen.

Stichting wedowe hecht grote waarde aan de bescherming van je

persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke

zorg en uitsluitend conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bekijk onze privacyverklaring.

https://uploads-ssl.webflow.com/59edc56195a77600016b2c1c/5afd7a4eb1f578022f02137c_Cookies%20policy.pdf

