Cookieverklaring
Cookies
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst wanneer u de website raadpleegt.
De cookies hebben geen toegang tot andere informatie op uw computer, tablet of mobiele telefoon.
Cookies helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers. Door het gebruik van cookies herkennen wij uw browser tijdens uw bezoek aan onze website.
Onze website heeft cookies voor:
• het onthouden van uw keuzes en invoer.
• feedbackmogelijkheid.
• het (anoniem) meten en analyse van websitebezoek via Google Analytics.
De informatie uit cookies verstrekken we nooit aan derden. Als u de cookies uitzet, zal onze website
voor u minder goed functioneren.
Geen persoonsgegevens
Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer en geen persoonsgegevens. Met de cookies kunnen wij
u niet persoonlijk identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te identificeren.

Welke cookies en waarom?
We gebruiken cookies voor de volgende doelen:
1) Het vergemakkelijken van uw internetgebruik. Dit doen we met functionele cookies die technisch noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Deze cookies maken het navigeren en het inloggen op onze website makkelijker en helpen om uw instellingen en voorkeuren
te onthouden. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven.
2) Het analyseren en verbeteren van de website. Dit doen we met analytische cookies. Analytische cookies gebruiken we om informatie te krijgen over de kwaliteit of effectiviteit van onze
website bijvoorbeeld door trends in bezoekersstatistieken bij te houden. De informatie die
analytische cookies verzamelen, wordt gebruikt om de gebruikerservaring op onze website te
verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om te weten wie u bent. Voor deze cookies
hoeft u geen toestemming te geven.

Moet u toestemming geven?
We zijn verplicht om toestemming te vragen voor cookies die invloed hebben op de privacy van de
bezoeker van onze website. Tenzij:
• we cookies gebruiken die uitsluitend ten doel hebben de (technische) communicatie op onze
website goed te laten verlopen;
• cookies strikt noodzakelijk zijn om een door de bezoeker van de website gevraagde dienst te
leveren;
• we cookies gebruiken om de kwaliteit of de effectiviteit van de website te meten en die geen of
geringe gevolgen hebben voor de privacy van de bezoeker.
U hoeft ons geen toestemming te geven voor de cookies die wij gebruiken.

Cookies verwijderen of weigeren
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van
nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari, Opera). Meer informatie kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van
de Help-functie van uw browser. Het is mogelijk dat de werking van de website niet optimaal is als u
ervoor kiest de cookies op de website niet te accepteren.

Wijzigingen cookieverklaring
TDV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de cookie verklaring. Wij adviseren
u deze cookieverklaring met regelmaat te lezen. Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op
23 mei 2018. De meest recente versie vindt u altijd op www.sptdv.nl.
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