Cookieverklaring
VCW maakt gebruik van ‘cookies’ op de website. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden,
willen wij graag dat u op de hoogte bent over hoe wij met cookies omgaan. In deze
cookieverklaring brengen wij u daarvan op de hoogte.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden
opgeslagen wanneer uw onze website bezoekt.
Welke cookies gebruiken wij?
De Cookies die wij gebruiken hebben verschillende functies daarover leest u hieronder meer.
Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat alle functies op onze website werken. Denk daarbij
aan functies zoals contactformulieren.
Analytische cookies
Bij het gebruik van onze website worden cookies van Google Analytics geplaatst. Deze
analytische cookies geven ons informatie over het gebruik van de website. Door
websitegebruik te meten kunnen wij onze website blijven verbeteren. Wij hebben het gebruik
van Google Analytics zo ingesteld dat de gegevens niet te herleiden zijn naar een individueel
persoon.
Socialmedia cookies
Socialmedia cookies zijn cookies die de functionaliteit van socialmedia knoppen mogelijk
maken op onze website. Dat zorgt er in ons geval voor dat u eenvoudig onze pagina’s kunt
delen en ‘liken’. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van de diensten zelf
afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.
Persoonsgegevens
Sommige cookies gebruiken persoonsgegevens. De functionele en analytische cookies op
de website van VCW gebruiken geen persoonsgegevens.
Bij het gebruik van socialmedia cookies kunnen wel persoonsgegevens worden gebruikt.
Daar hebben wij geen invloed op. U kunt de privacyverklaring van de betreffende aanbieder
lezen om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen.
Wilt u meer weten over hoe VCW met persoonsgegevens omgaat? Lees dan onze
Privacyverklaring.
Cookies uitschakelen of verwijderen
Heeft u helemaal geen trek in cookies? Dan kunt u deze functies uitschakelen of de cookies
verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies
kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van uw browser.

