COOKIESTATEMENT MASTERCLASS NIEUWEZORG 3.0
Gebruik van cookies
Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, is het gebruik van zogenaamde cookies noodzakelijk. Cookies
zijn kleine hoeveelheden gegevens die uw internetbrowser op uw computer opslaat. In cookies kan informatie
over uw bezoek aan onze website worden opgeslagen. Naast sessie-cookies worden er ook permanente
cookies opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw
browser echter zodanig opnieuw configureren, dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gevraagd het
bewaren van cookies te bevestigen. Wanneer u geen cookies toestaat, kan dit er echter toe leiden dat niet al
onze aanbiedingen storingsvrij functioneren voor u.
Gebruik van Social plug ins
Via de website van Masterclass NieuweZorg 3.0 wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, zoals
Twitter en LinkedIn. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kunt u informatie op de website met
anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op uw Apparaat
geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen
tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te
volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.
Verwijderen en blokkeren cookies
De toestemming die u heeft gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunt u altijd intrekken door uw
browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in uw browser reeds geplaatste cookies
te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om te zien op welke wijze u de cookies kunt
verwijderen. U moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat
bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.
Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop u
deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de
bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.
Gebruik van analyseprogramma's en remarketing
Onze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (Google), om
bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en wat het effect is van onze advertenties bij Google
zoekresultaatpagina’s. De hierdoor verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer
(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij verwijzen
naar het privacy beleid van Google voor meer informatie hierover.
Hoe wij omgaan met het verwerken van uw gegevens kunt u vinden in ons privacystatement.
Indien u vragen heeft over ons cookie- en of privacystatement kunt u contact met ons opnemen via
info@masterclassnieuwezorg.nl

Cookiestatement Masterclass NieuweZorg 3.0|versie 25-05-2018
Masterclass Nieuwezorg 3.0| Databankweg 12A|3821 AL AMERSFOORT|033-3030759|KVK 5504 7068|BTW: 8515.44.575.B.01
Pagina 1 van 1

