COOKIES OP WWW.BI-SMART.NL

Wij maken op deze website(s) gebruik van cookies. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van
uw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

WAT ZIJN COOKIES?

Bij het gebruik van bi-smart.nl kan door bi-smart.nl en/of door derden informatie over uw gebruik bi-smart.nl worden
verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met het bezoeken van de
pagina’s van een website wordt opgeslagen door uw browser op de harde schijf van uw computer. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

WAT WORDT ER VAN U BIJGEHOUDEN?

Worden hiermee ook persoonsgegevens opgeslagen? Nee. Uw naam, telefoonnummer, adres, rekeningnummer en andere
persoonsgegevens worden hiermee niet opgeslagen door een cookie. Wel worden de voorkeuren en interesses op basis van uw
surfgedrag onthouden.

WAAROM WORDEN COOKIES GEBRUIKT?

Analytische doeleinden
Om meer te weten te komen over het gebruik van bi-smart.nl. Dit is van groot belang voor het goed laten werken van bismart.nl kan door bi-smart.nl, maar er zijn ook cookies waarvan u als bezoeker niet direct het effect ziet, zoals Google Analytics.
Door anonieme input van bezoekers krijgt bi-smart.nl een beeld van het gebruik van de website en hoe wij de website kunnen
verbeteren.

COOKIES UITZETTEN

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser.

OVERZICHT VAN GEBRUIKTE COOKIES

Hieronder wordt beschreven welke cookies bi-smart.nl zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik wordt gemaakt.
Functionele cookies
Kernfuncties
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde
onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er bi-smart.nl kan door bi-smart.nl gebruik gemaakt van cookies gebruikt om
instellingen en voorkeuren te onthouden.
Advertising cookies
Google Analytics
Via Google Analytics worden op bi-smart.nl kan door bi-smart.nl anonieme gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen
wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over
de inrichting onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

VRAGEN

Als u nog vragen heeft over ons cookiebeleid kunt u contact opnemen via het e-mailadres privacy@bi-smart.nl.

