COOKIEVERKLARING
Als u voor de eerste keer de website www.patroza.nl bezoekt, verschijnt een bericht op
uw beeldscherm. Dit wordt aangeduid als de ‘cookiebanner’. De cookiebanner verschaft
u informatie over het gebruik van cookies en biedt u de mogelijkheid om het gebruik van
cookies te accepteren of te weigeren.
In deze verklaring is uiteengezet wat cookies zijn, welke cookies op deze website zijn
geplaatst, met welk doel, op grond waarvan en hoe u deze cookies kunt verwijderen.
1. Wat zijn cookies
Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij uw bezoek aan deze website automatisch
naar uw computer, tablet of smartphone worden verstuurd en opgeslagen. In die
bestanden worden gegevens bewaard over uw surfgedrag op deze website.
2. Welke cookies
PATROZA Administratie & Advies (hierna: PATROZA) kan op deze website
verschillende cookies plaatsen. Door voor ‘akkoord’ te kiezen in de cookiebanner geeft
u daarvoor toestemming. Hieronder leest u welke cookies op deze website zijn geplaatst.
Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies kunnen zonder uw goedkeuring op de website geplaatst worden.
PATROZA kan deze cookies op de website plaatsen zonder daarvoor voorafgaand uw
toestemming te vragen. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren kan
functioneren.
Analytische cookies
PATROZA gebruikt analytische cookies om de bezoekersstatistieken bij te houden en
inzicht te krijgen in de wijze waarop u deze website gebruikt.
Naam: _gid
Functie: het bijhouden en volgen van hoe u de website gebruikt
Type: HTTP
Bewaartermijn: 1 dag
Naam: _ga
Functie: het registreren van uniek gebruikers ID
Type: HTTP
Bewaartermijn: 2 jaar
Marketingcookies
PATROZA gebruikt deze cookies voor marketingdoeleinden.
Naam: NID
Functie: registeren van uniek ID, die apparaat van een terugkerende gebruiker
identificeert
Type: HTTP
Bewaartermijn: 6 maanden
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Naam: common/cavalry_endpoint.php
Functie: verzamelen gegevens over gebruik van meerdere websites om relevante
advertenties te presenteren
Type: Pixel
Bewaartermijn: Sessie
Naam: __fb_chat_plugin
Functie: volgen gebruik Facebook-chat op de website
Type: HTML
Bewaartermijn: Permanent
3. Doel cookies
PATROZA maakt gebruik van cookies om deze website goed te laten functioneren, te
optimaliseren en aan te laten sluiten op uw wensen. Dit met het doel om de website
gebruiksvriendelijker te maken.
4. Grondslag cookiegebruik
PATROZA baseert het gebruik van cookies op twee grondslagen. Ten eerste uw
toestemming wanneer u voor de eerste keer deze website bezoekt en in de
cookiebanner voor de optie ‘akkoord’ kiest. De tweede grondslag waarop PATROZA het
gebruik van cookies baseert is het gerechtvaardigd belang dat PATROZA heeft bij het
plaatsen van cookies.
5. Cookies verwijderen
U kunt ervoor kiezen om geplaatste cookies te verwijderen. De wijze waarop u dit doet,
kan per browser verschillen. Bij de drie meest gebruikte browsers: Google Chrome,
Internet Explorer en Firefox doet u dit door de toetsen: ctrl, shift en delete tegelijkertijd in
te houden. Heeft u dit gedaan, dan verschijnt een bericht op uw scherm waarin u kunt
aangeven dat u de cookies wenst te verwijderen. Houd er rekening mee dat door het
verwijderen van cookies bepaalde functies op deze website niet of minder goed kunnen
functioneren.
6. Wijziging cookieverklaring
PATROZA kan een wijziging aanbrengen in het gebruik van cookies. Eventuele
wijzigingen worden opgenomen in de cookieverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig
deze verklaring.
7. Vragen
Voor vragen over het gebruik van cookies of deze cookieverklaring, kunt u een e-mail
sturen naar info@patroza.nl.
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