Cookiegebruik Stichting Zuidwester
Via de website van Zuidwester kunnen er op uw computer cookies worden geplaatst. Een
cookie is een klein tekstbestand dat ons informatie stuurt. Via deze cookies gaan er geen
virussen of andere programma’s over op uw computer. De meeste webbrowsers
accepteren cookies automatisch.
Op de website van Zuidwester worden de volgende cookies gebruikt.

Noodzakelijke en functionele cookies
Dit zijn cookies waarmee Zuidwester de voorkeuren van haar bezoekers van de website
onthoudt. Zuidwester maakt gebruik van anonieme en sessie cookies. Via deze cookies
komt ons informatie toe waarmee Zuidwester de bezoekers van de website kan
onderscheiden. Aan de hand van deze cookies is het voor Zuidwester mogelijk om
relevantie informatie aan haar bezoekers te tonen.

Statistische cookies
Om de website te analyseren en te optimaliseren maakt Zuidwester gebruik van Google
Analytics. Wanneer u onze website bezoekt worden er cookies geplaatst waarmee
Zuidwester kan nagaan welke pagina’s en hoe lang deze pagina’s op de website zijn
bezocht. Aan de hand van deze informatie kan Zuidwester haar website verbeteren. De
informatie die verkregen wordt via de cookies worden opgeslagen op de servers van
Google. Deze informatie is waar mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet
opgeslagen op de server van Google. Om uw privacy te waarborgen hebben wij een
verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Lees hier de privacyverklaring van Google
Analytics.

Social media cookies
Zuidwester heeft social media share buttons geplaatst op haar website. Deze cookies
worden enkel geactiveerd op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van deze
buttons. De informatie die naar Facebook en Twitter gestuurd wordt, is waar mogelijk
geanonimiseerd. Via deze buttons kan Zuidwester het social media gebruik op haar
website analyseren. Zie de privacyverklaring ten aanzien van het gebruik van cookies bij
Facebook en Twitter.
U kunt, behoudens de noodzakelijke en functionele cookies, ervoor kiezen om cookies te
weigeren. Het weigeren van deze cookies heeft mogelijk gevolgen voor de functionaliteit
van de website. Indien u de cookies wilt verwijderen, kan dit via de ‘help’ knop van
browser.
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