Cookiebeleid
Wat zijn cookies ?
Cookies zijn kleine stukjes gegevens die een website uw
browser vraagt om op te slaan op uw computer of mobiele
apparaat wanneer u de website of bepaalde pagina’s bezoekt.
Met de cookie kan de website uw acties of voorkeuren in de
loop van de tijd “onthouden”. De meeste browsers ondersteunen
cookies, maar gebruikers kunnen via de instellingen van hun
browser instellen om cookies te weigeren en/of te verwijderen.
Cookies bevatten meestal de naam van de website waar de cookie
vandaan komt, hoe lang de cookie op uw apparaat blijft staan
en een waarde die meestal een willekeurig uniek nummer is.
Sommige cookies worden verwijderd zodra u de website verlaat
(de zogenaamde “sessiecookies”), andere cookies blijven op uw
computer of mobiele apparaat opgeslagen en helpen ons u te
identificeren als bezoeker van onze website (de genaamd
“permanente cookies”).
Waarom gebruiken we cookies ?
Cookies op onze website (www.knutselateljee.be) worden voor
verschillende doeleinden gebruikt.
We gebruiken cookies om de gebruikerservaring op de website te
verbeteren en om uw surfgedrag in kaart te brengen
(bijvoorbeeld de pagina’s die u heeft bezocht en de tijd die u
op die pagina heeft doorgebracht). Cookies maken onze website
gebruiksvriendelijker en stellen ons in staat om onze website
beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies
worden ook gebruikt om uw toekomstige activiteiten
ervaringen op onze website te versnellen en verbeteren.

en

We gebruiken ook cookies om anonieme, geaggregeerde
statistieken samen te stellen die ons in staat stellen om te

begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe we onze
services kunnen verbeteren.
Welke cookies gebruiken we ?
Momenteel gebruiken we alleen cookies van derden. Cookies van
derden zijn cookies die zijn gemaakt door anderen dan onze
website (www.cotrain.be). Cookies van derden met betrekking
tot onze website zijn Facebook en Google Analytics.
Google Analytics is de analysetool van Google die ons helpt te
begrijpen hoe u met de website omgaat. Google Analytics
gebruikt een set van cookies om informatie te verzamelen en
statistieken over het gebruik van de website te rapporteren
zonder individuele bezoekers aan Google persoonlijk te
identificeren. De belangrijkste cookie die door Google
Analytics wordt gebruikt, is de cookie ‘___ga’. Deze cookies
laten ons toe om ons webverkeer te analyseren, om het aantal
gebruikers van onze website te zien en hoe de gebruikers door
onze website navigeren.
Onze analytische / prestatiecookies worden hier genoemd:
_ga
_gid
Hoe kunt u cookies beheren of verwijderen ?
U kunt op elk moment cookies beheren of verwijderen met behulp
van de instellingen in uw internetbrowser, zodat u sommige of
alle cookies kunt weigeren. Het uitschakelen van cookies
beperkt de service die we kunnen bieden en kan van invloed
zijn op uw gebruikerservaring. Het verwijderen van cookies kan
ertoe leiden dat u uw voorkeuren steeds opnieuw dient in te
stellen wanneer u onze website bezoekt. Ga voor meer
informatie over het beheren en / of verwijderen van cookies
naar de pagina die overeenkomt met uw browser voor meer
informatie:

Safari
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Raadpleeg voor andere browsers de documentatie van de browser.

