Privacy Policy - en cookieverklaring www.zorgkranten.nl
De Privacy Policy en cookieverklaring geldt voor iedereen die de website www.zorgkranten.nl
bezoekt.
1. Eigendom:
De website www.zorgkranten.nl is eigendom van Info Media Uitgevers. (KvK 72135719)
2. Gegevens van bezoekers:
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.zorgkranten.nl worden
permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een
persoon of organisatie.
2b Info Media Uitgevers zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Info Media
Uitgevers kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende
doeleinden gebruiken:
- Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens
vermeld staan.
- Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van informatie waarvan Info Media Uitgevers denkt dat
het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
3. Cookieverklaring:
Wij, en derde partijen, maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig
klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde
schrijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Functionele cookies
www.zorgkranten.nl maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Een functionele
cookie heeft een puur technische functionaliteit. Zonder deze cookies werkt onze website niet naar
behoren. Wij scharen hier ook scripts onder die geen persoonsgegevens registreren, maar wel
aantallen views tellen.
Analytische cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt
www.zorgkranten.nl gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van
deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan www.zorgkranten.nl
verstrekt. www.zorgkranten.nl krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan
aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen.
Tracking cookies
Tracking cookies worden geplaatst om de websitebezoeker te identificeren. Deze tracking cookies
kunnen ook geplaatst worden vanaf externe domeinnamen door andere partijen. Een tracking pixel is
een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail (voor bijvoorbeeld het
bijhouden van algemene statistieken) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen
wij zien of een e-mail gelezen wordt.
Wil je liever geen cookies? Cookies zijn eenvoudig te verwijderen via je browser. Houd er rekening
mee dat de website zonder cookies mogelijk niet optimaal werkt.
4. Vragen:
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy - en cookieverklaring terecht bij Info
Media Uitgevers. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van
deze Privacy Policy - en cookieverklaring.
5. Disclaimer
Info Media Uitgevers is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de
bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is
daarvoor afdoende.

