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Wat zijn cookies?
Een cookie is een simpel, klein bestand dat met pagina’s van deze wordt meegestuurd. Een
cookie wordt door jouw browser op de harde schrijf van je apparaat opgeslagen. Sommige
van deze cookies zijn nodig om de site te laten werken; andere helpen ons de website te
verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De met behulp van de cookies opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Cookies hebben veel verschillende functies. Ze helpen ons bijvoorbeeld om jouw gegevens
(zoals authenticatiegegevens), andere essentiële informatie en voorkeuren te onthouden.
Cookies kunnen ons ook helpen om onze website te analyseren en kunnen ons in staat
stellen om jou bepaalde inhoud aan te bevelen waarvan wij denken dat deze voor jou het
meest relevant is.
Bepaalde cookies bevatten persoonsgegevens. Meer informatie over welke
persoonsgegevens we precies voor welke doeleinden verwerken, kun je vinden in onze
privacyverklaring op https://wikkl.me/nl/privacy.
Wat voor soort cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken wij?
Over het algemeen voeren onze cookies en soortgelijke volgtechnologieën de volgende
verschillende functies uit:
Essentiële / functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel voor de kernactiviteit van onze website en worden automatisch
ingeschakeld wanneer je de website gebruikt. We slaan je machtigingsinstelling ook op in
een cookie om dit te onthouden voor toekomstige bezoeken.
Concreet gebruiken wij de volgende essentiële/functionele cookie:
RC Cookie
Wie: wikkl.me
Leverancier van de cookie: Google
Doel: het onderscheiden van mensen en robots
Cookies: rc::c
Welke persoonsgegevens: jouw sessie ID en of je een mens of robot bent
Bewaartermijn: gedurende je bezoek (de sessie)
Type cookie: functioneel
Analytische cookies
Deze cookies helpen de prestaties van de website te verbeteren en zorgen voor een betere
gebruikerservaring. Dit stelt ons in staat om je een hoogwaardige ervaring te bieden door
onze website en inhoud aan te passen en snel problemen te identificeren en op te lossen.
We gebruiken bijvoorbeeld prestatiecookies om bij te houden welke pagina’s het populairst
zijn, welke methode van koppeling tussen pagina’s het meest effectief is en om te bepalen
waarom sommige pagina’s foutmeldingen ontvangen. Je kunt ervoor kiezen deze cookies uit
te schakelen. De statistieken en overige rapportages zijn niet te herleiden tot individuele
personen.
Concreet gebruiken wij de volgende analytische cookie:
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Google Analytics
Wie: wikkl.me
Leverancier van de cookie: Google
Doel: het analyseren van het gebruik van onze website en diensten en het verbeteren van
onze website en diensten.
Cookies: _ga, _gat, _gid, _collect
Welke persoonsgegevens: wij zien enkel globale statistieken en geanonimiseerde gegevens.
Google Analytics software verwerkt jouw gegevens om tot deze statistieken te komen. Zo
verwerkt Google Analytics o.a. van welke website je afkomstig bent, naar welke pagina of
website je surft, je klikgedrag en gebruik van onze website en gegevens over het apparaat
waarmee je onze website bezoekt (zoals besturingssysteem, schermresolutie, algemene
locatie (tot op stadsniveau), geslacht, taal, sessieduur, browserinformatie). Jouw data wordt
niet met Google gedeeld.
Bewaartermijn: _ga voor 2 jaar, _gat en _gid voor 1 dag
Type cookie: analytisch
Marketing en tracking cookies
Wij gebruiken geen marketing en tracking cookies.
Hoe kan ik cookies beheren?
Wij geven jou de keuze om onze Google Analytics cookie te weigeren. Daarnaast kan je ook
je web browser instellingen aanpassen om cookies te weigeren.
We stellen de essentiële / vereiste cookies in, zodat we jouw keuzes kunnen onthouden
wanneer je de website de volgende keer vanuit dezelfde browser bezoekt.
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