COOKIE BELEID
Door onze cookiemelding te accepteren geeft u toestemming voor het plaatsen en
uitlezen van cookies op Autorijschool Just do It
WAT IS EEN COOKIE?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer
of Safari) op uw apparaat wordt opgeslagen (bijvoorbeeld op uw computer of telefoon).
De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te
onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen.
Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.
HOE GEBRUIKEN WIJ COOKIES?

De informatie die de cookies leveren, kan ons helpen om het profiel van onze bezoekers
te analyseren en geeft ons de kans u een betere gebruikerservaring te bieden. Bepaalde
delen van de website van Autorijschool Just do It gebruiken cookies om specifieke
redenen (bijvoorbeeld voor de juiste werking van een functie voor de weergave van
afbeeldingen op uw apparaat).
WELKE COOKIES ZIJN ER?

Bij de meeste cookies wordt toestemming gevraagd aan de bezoeker. Als bezoeker zult u
dus eerst een melding ontvangen en dit moeten accepteren, voordat de cookies
geplaatst worden. Er zijn drie soorten cookies. Analytische en functionele cookies zijn
toestemmingsvrije cookies die worden gebruikt om het functioneren van de website te
verbeteren en om het gemak van de gebruiker te vergroten.
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Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen
er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer
dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen
toestemming te worden gevraagd.
Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt
gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze
website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Voor deze cookies hoeft
geen toestemming te worden gevraagd omdat deze geen gevolgen hebben voor uw
privacy.
Tracking cookies: Dit zijn cookies die jouw surfgedrag kunnen volgen. Op die manier
kunnen wij en adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde
onlineadvertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze
cookies vragen wij jouw toestemming.
Social media plug-in cookies: Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze
website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij
jouw toestemming.

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt afgesloten)
en blijvende cookies (blijven op je apparaat tenzij deze worden gewist). Hieronder volgt
een overzicht van de cookies waar we gebruik van maken.

COOKIES VAN DERDEN

Het kan zijn dat er tijdens uw bezoek aan de website van Autorijschool Just do It een
aantal cookies actief zijn die niets met Autorijschool Just do It of zijn leveranciers te
maken hebben. Als u een pagina bezoekt met ingebedde inhoud van YouTube of Flickr,
dan kan het zijn dat u cookies van deze websites aangeboden krijgt. Autorijschool Just do
It heeft geen controle over deze cookies. Voor meer informatie over deze cookies dient u
de relevante websites van deze derden te controleren.
COOKIES VERWIJDEREN

Autorijschool Just do It gebruikt nooit cookies om informatie over u te verzamelen
waarmee u persoonlijk herkenbaar bent. Als u de cookies die door de website van
Autorijschool Just do It of eventuele andere websites zijn ingesteld, echter wilt beperken
of blokkeren, dan kunt u dit via uw browserinstellingen doen.
LINKS OM JE COOKIES TE VERWIJDEREN

Google Chrome
Safari
Firefox
Internet explorer

Dit cookie statement is op 15-05-2019 gepubliceerd.

