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Cookieverklaring
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de
browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer
service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies
zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en
taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke
pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
Toestemming
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen
worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke
(functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel
11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
Cookies die wij gebruiken op www.veracles.nl
Herkomst
Cookienaam

Google Universal Analytics

Veracles.nl
(Congressus)

New Relic

_ga
_gat
_gid

Doel

Google Analytics is een
simpel middel dat het
gedrag van gebruikers meet
op de website. Het helpt de
websitehouder om inzicht
te krijgen in welke
informatie van de pagina
wordt bekeken. Deze
cookie dient enkel en alleen
voor statistische
doeleinden.
_gat_congressus_analytics
Deze cookies worden
congressus_session
gebruikt om jou
congressus_remember_token inloggegevens te koppelen
aan je computer, zodat je
niet opnieuw hoeft in te
loggen op de website.
JSESSIONID
Deze cookie wordt gebruikt
om een nieuwe sessie te
identificeren. Dit is een
soort van nummer waaraan
de website jou als gebruiker
kan onthouden zolang jij
gebruik maakt van onze
site.

Cookies blokkeren en verwijderen
Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Als je
jou cookies verwijdert kan dit gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. De advertenties in
de vorm van sponsorpromotie die wij vertonen zijn niet aan jouw interesse gelinkt. Door het uitschakelen van
cookies zullen deze nog steeds getoond worden.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Helpfunctie van jouw browser.
Rechten
Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je
recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien je
deze rechten uit wilt oefenen kun je een mail sturen naar voorzitter@veracles.nl. Ter voorkoming van misbruik
willen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Indien je vragen hebt over inzage van
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, willen we je vragen een kopie van het cookie mee te sturen (te
vinden in de instellingen van je browser). Zo doe je dat Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera.
Onverwachtse cookies
Door snelle innovatie van het web en veranderingen in de wet, kunnen wij zonder mededeling deze verklaring
aanpassen. Dit betekend dat jezelf verantwoordelijk bent voor het op de hoogte blijven van eventuele
wijzigingen.
Op onze website kunnen we gebruik maken van bepaalde codes (embedded content). Een voorbeeld hiervan
zijn YouTube video’s en Google Foto’s albums. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben geen
controle op wat deze partijen met hun cookies doen. Om hier inzicht in te krijgen adviseren wij om van deze
partijen de cookieverklaring en privacy policy door te nemen.
Het kan ook zijn dat jij op onze website cookies vindt die door anderen worden geplaatst waarvan wij niet altijd
het bestaan weten. Indien je onvoorziene cookies tegenkomt kun je het ons laten weten via
voorzitter@veracles.nl. Je kan ook rechtstreeks met deze partij contact opnemen en vragen wat de reden voor
deze plaatsing is en op welke manier zij jou privacy waarborgen.
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