Cookies door GT Bunck

Het gebruik van cookies door deze website
Er zijn drie soorten cookies: functionele-, analytische- en tracking cookies.




Functionele cookies die ervoor zorgen dat de site naar behoren werkt.
Analytische cookies waarmee we het gebruik van de site kunnen meten. De verzamelde
gegevens worden gecombineerd en samengevoegd om statische analyses te kunnen
uitvoeren.
Tracking cookies: cookies waarmee u op maat gemaakte inhoud krijgt aangeboden op basis
van uw surfgedrag.

GT Bunck gebruikt geen tracking cookies.
Wat zijn functionele cookies?
Technisch noodzakelijke cookies (functionele cookies) zijn nodig voor het optimaal functioneren van
onze website en onze apps. Deze cookies worden gebruikt om onze website en apps beter af te
stemmen als het gaat om website gebruik en voorkeuren. Hierdoor wordt het gebruikersgemak
verhoogd.
Wat zijn analytische cookies?
Analytische cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website.
Hierdoor kunnen we onze website verbeteren in kwaliteit en effectiviteit. Zo worden bijvoorbeeld
bezoekersstatistieken verzameld en trends geanalyseerd. Deze cookies zijn uitgezonderd van de
wettelijke informatieplicht en het toestemmingsvereiste omdat ze informatie geven over de
kwaliteit of effectiviteit van een dienst van de informatiemaatschappij.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van een uniek user-ID voor tracking doeleinden. Dit is een
uniek nummer dat aangeeft dat u dezelfde gebruiker bent. We kunnen u – als gebruiker – dan
herkennen als u terugkomt. U blijft echter geheel anoniem. Dit unieke nummer maakt het mogelijk
om meerdere apparaten en verschillende bezoeken aan elkaar te koppelen. We gebruiken en slaan
dit unieke nummer alleen op in onze beveiligde systemen wanneer u ingelogd bent of bent
geweest.
Wat zijn tracking cookies?
Tracking cookies worden gebruikt voor het vergaren van surfinformatie. Bijvoorbeeld door uw
mogelijke interesse tijdens het gebruik van een website te volgen of te beoordelen. Deze cookies
kunnen ook informatie verzamelen over advertenties die u heeft gezien en aangeklikt.
Hierdoor kan er een gerichte advertentie getoond worden en/of de content binnen het sociale
netwerk aangepast worden aan uw interesse.
GT Bunck gebruikt geen tracking cookies.
Disclaimer
Dit overzicht van cookies op www.gtbunck.nl is een momentopname. GT Bunck streeft ernaar deze
lijst zo up-to-date mogelijk te houden. Vanwege het dynamische karakter van internet en de vele
betrokken (externe) partijen kan het echter zo zijn dat niet alle actuele cookies en/of sites per
direct in dit overzicht te vinden zijn.
Voor meer informatie rondom privacy verwijzen we u naar ons Privacybeleid.

