Cookieverklaring
De website van IJmond Bereikbaar maakt gebruik van cookies en vergelijkbare andere technieken.
Cookies zijn kleine, eenvoudige bestanden die op je computer, tablet of smartphone worden
opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Cookies kunnen zowel permanente als tijdelijke
cookies zijn. Een permanente cookie is een door een webserver aan een webbrowser verzonden
tekstbestand dat door de browser wordt opgeslagen en blijft staan tot de ingestelde afloopdatum
van de cookie. Een tijdelijke cookie verdwijnt aan het einde van de gebruikerssessie, als je de
webbrowser afsluit.
IJmond Bereikbaar gebruikt de cookies als volgt:
Functioneel: sommige cookies zijn onmisbaar om de website goed te laten werken. Voor deze
cookies is geen toestemming nodig, ze hebben geen gevolgen voor je privacy.
Analytics: IJmond Bereikbaar gebruikt cookies om webstatistieken bij te houden (bijv. via Google
Analytics). Dit is informatie over het aantal bezoekers van de website, welke pagina’s ze bezoeken,
waar ze op klikken, welke browser ze gebruiken en welke schermresolutie. We plaatsen deze om de
website zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Deze cookies hebben geen gevolgen voor je
privacy.
Tracking: In sommige gevallen maakt IJmond Bereikbaar gebruik van tracking cookies. Deze cookies
gebruiken we om, op basis van het surfgedrag van onze bezoekers, de meest relevante informatie te
tonen en de effectiviteit van onze campagnes te meten.
Naast deze cookies maken we gebruik van social mediafunctionaliteiten om het mogelijk te maken
pagina’s eenvoudig te delen. Door het plaatsen van social media cookies kunnen de social media
kanalen als Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube herkennen of je bent ingelogd op dat social
netwerk. Zo kun je embeded video’s van YouTube en Vimeo bekijken. Ook weten we of je via een
social mediakanaal onze website bezoekt

Het beheren van cookies
Als je geen cookies op je computer, tablet of smartphone geplaatst wilt hebben, kun je de
instellingen in je browser zo aanpassen dat je een waarschuwing krijgt voordat bepaalde cookies
worden geplaatst. Je kunt de instellingen ook zo instellen dat je browser bepaalde cookies weigert.
Als je het gebruik van bepaalde cookies blokkeert, kan het zijn dat bepaalde delen van de website
niet of niet optimaal zullen werken.

Wijzigingen
IJmond Bereikbaar behoudt zich het recht voor om deze cookieverklaring te wijzigen. Deze verklaring
is op 15 oktober 2019 geplaatst.

