GELDRACE
COOKIEBELEID
In dit Cookiebeleid informeren wij u over ons gebruik van cookies en met cookies vergelijkbare
technologieën bijvoorbeeld Java scripts en fingerprints (hierna: 'cookies').
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden
geplaatst. In deze cookies wordt bijvoorbeeld informatie over uw bezoek en surfgedrag op onze website
bijgehouden. Indien u later met hetzelfde apparaat weer onze website bezoekt wordt de informatie uit
de cookie geraadpleegd. Onze website kan u op deze wijze weer herkennen.
Op onze website wordt gebruik gemaakt van de volgende soorten cookies: functionele en analyse
cookies.
Functionele cookies
De functionele cookies zorgen er voor dat de website goed werkt en functioneert. Met de cookies
worden bijvoorbeeld uw inlog-gegevens en voorkeuren onthouden. Deze cookies zorgen er voor dat u
bij een volgend bezoek aan onze website niet opnieuw uw inlog-gegevens hoeft in te vullen en uw
voorkeuren hoeft te selecteren.
In sommige advertenties of mailingen van derden voor onze website wordt gebruik gemaakt van
tracking cookies. Deze tracking cookie wordt bij een bezoek aan onze website door een functionele
cookie uitgelezen en deze informatie wordt vervolgens gebruikt om bij te houden of de advertentie of
mailing heeft geleid tot een bezoek op onze Website. De cookies slaan dus alleen conversie informatie
op welke niet tot u als individu herleidbaar is. De inhoud van de cookie wordt niet gekoppeld aan andere
informatie en evenmin gedeeld met derden.
Analyse cookies
Wij maken gebruik van analyse cookies van Google Analytics om het gebruik van de website te
analyseren. Met behulp van deze cookies ontvangen wij bijvoorbeeld informatie over het aantal
bezoekers, de meest bezochte pagina's, surfgedrag van bezoekers of de tijdsduur van een bezoek op de
website. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze website verder optimaliseren.
Bij het gebruik van de analyse cookies worden IP-adressen verwerkt. Wij hebben een aantal
maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen. Zo hebben wij met Google Analytics een
bewerkersovereenkomst gesloten. Hieruit volgt dat Google uitsluitend optreedt als bewerker van de
gegevens die via de cookie worden verzameld. Zij heeft geen zelfstandig recht met betrekking tot deze
gegevens en mag deze gegevens dus bijvoorbeeld ook niet voor eigen doeleinden gebruiken en evenmin
delen met andere Google producten. Daarnaast hebben we er voor gekozen om het laatste octet van
het IP-adres onzichtbaar te maken.
Wij maken geen gebruik van andere diensten van Google waarmee de gegevens uit Google Analytics
wordt gedeeld.
Slotopmerkingen
Dit cookiebeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig dit document na te lezen op
eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden in 2019.

