Privacy Statement
omtrent Cookies
Esther de Weert AB
1. Cookies worden geplaatst wanneer je de websites van Esther de Weert AB bezoekt.
Het helpt ons inzien hoe je onze website gebruikt en hoe wij jouw ervaring ten aanzien van het
bezoek van onze website kunnen verbeteren. De cookies worden 6 maanden bewaard, daarna
wordt u opnieuw om akkoord gevraagd. Ook gebruiken wij de cookies voor gerichte advertenties,
zodat onze advertenties zoveel mogelijk terecht komen bij diegenen die hierin geïnteresseerd zijn.
2. Hieronder lees je van welke soort cookies gebruik worden gemaakt:
1. Cookies - Analytics. Wij verzamelen via Wordpress en Google Analytics informatie over het
bezoek van website pagina’s: welke pagina’s worden bezocht, op welke datum en tijd. Deze
gegevens gebruiken we om onze website te verbeteren, klantvriendelijker te maken, om
statistieken samen te stellen die laten zien op welke momenten onze website het meest
bezocht wordt en die laten zien waarin onze bezoekers het meest geïnteresseerd zijn
(welke pagina’s het meest bezocht worden). Je gegevens worden 26 maanden bewaard en
aan het eind van de bewaarperiode worden jouw gegevens automatisch verwijderd. Omdat
we jouw privacy ontzettend belangrijk vinden hebben we ervoor gezorgd dat jouw IP-adres
is geanonimiseerd.
2. Cookies – Social media. Op onze website zijn buttons en widgets geplaatst van de volgende
social media ‘kanalen’: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ en Youtube.
Zodat je informatie vanuit onze website zo makkelijk mogelijk op social media kunt delen.
Deze knoppen zijn stukjes code van de social media zelf en maken gebruik van een cookie.
Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent en niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen
als je iets wilt delen.
3. Cookies – personaliseren van advertenties. Voor deze website wordt gebruik gemaakt van
cookies van Facebook. Waarom gebruiken we dit? Omdat we heel graag ons aanbod of
waardevolle content via Facebook en Instagram willen tonen aan diegenen voor wie het het
meest interessant, relevant en waardevol is. Het gebruik van cookies helpt ons hierbij.
3. Wil je toch geen cookies?
Het staat je natuurlijk vrij om cookies uit te schakelen in je browser. Wel is het zo dat je er dan
rekening mee moet houden dat de website mogelijk niet optimaal werkt.
Hieronder vind je via diverse links informatie over het niet accepteren van cookies voor de meest
gebruikte browsers:
InternetExplorer – Cookies, zie:
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox – Cookies, zie:
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
Google Chrome – Cookies, zie:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Safari – Cookies, zie:
https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=nl_NL
Opera – Cookies, zie:
http://help.opera.com/Linux/10.10/nl/cookies.html
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4. Heb je nog vragen?
Laat dit ons weten via het contactformulier op onze website. Klik hier om naar de Contactpagina te
gaan.

Esther de Weert AB
Stubbetorp 2
642 96 Malmköping
Sverige (Sweden)
Organisationsnummer: 559340-4733
Vanwege de Dienstverlening gericht op Nederlands sprekende klanten is deze Privacy Statement
omtrent Cookies voor de Aktiebolag (Esther de Weert AB) in het Nederlands weergegeven
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