Cookieverklaring
Co o ki eve r kla ri ng BLH in t e rim
BLH interim gebruikt cookies die je voorkeuren onthouden en het navigeren door de
website vergemakkelijken.

Wa t zi jn co o ki es en waa r g eb rui k t BLH in t er im z e v oo r?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, tablet of telefoon worden
opgeslagen. We gebruiken de term ‘cookies’ voor het gemak als overkoepelende
term: daaronder vallen onder andere cookies, web-beacons en javascripts. Cookies
worden automatisch van je apparaat verwijderd. Dit betekent voor sommige cookies
aan het eind van de internetsessie, terwijl voor andere geldt dat ze voor korte of
langere tijd bewaard blijven.

D e co o kie s ku nn en o nd erv e rd ee ld wo r d en in dr ie f un c tie s:
•

Het vergemakkelijkt het internetgebruik: cookies onthouden inlognamen,
wachtwoorden en voorkeuren, zoals een taalinstelling.

•

Het analyseren en verbeteren van de website: Cookies kunnen gebruikt
worden om voorkeuren en interesses op basis van bezoek- en klikgedrag te
onthouden. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een
bepaalde webpagina bezoeken, zodat BLH interim weet welke onderdelen
van haar website populair zijn, om daar eventueel de website op aan te
passen.

•

Het mogelijk maken van interactie met social media: BLH interim maakt
gebruik van social media op delen van de website, zodat je filmpjes, nieuws of
acties kunt liken of delen met vrienden op social media zoals bijvoorbeeld
Facebook. Veel van deze social media maken gebruik van cookies om deze
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functies mogelijk te maken. BLH interim heeft geen invloed op het gebruik van
cookies en de verwerking van gegevens door deze bedrijven. Voor meer
informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens door deze sociale
netwerken en rechten, kun je het privacybeleid van deze partijen bekijken.

V e rwi jde r en e n w eig er en van co o ki es
Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds geplaatste cookies
verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt
per browser. Hieronder kun je zien hoe dit voor je browser werkt:
•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Google Chrome

•

Safari

•

Opera

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser
waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers
en/of browsers moet je deze handeling zo vaak als nodig herhalen.

Wi j zig ing en vo o rbe ho ud en Co o ki ever k la ring
BLH interim behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze
Cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. BLH
interim raadt aan deze Cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je altijd
van de inhoud van de geldende Cookieverklaring op de hoogte bent.
Voor meer informatie over de wijze waarop BLH interim met jouw gegevens omgaat,
kun je het privacybeleid lezen.
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