Cookieverklaring
Welkom op de website van paralegalflexsupport.nl (hierna: Website). Deze Website maakt
gebruik van cookies.
Voordat u gebruik maakt van de Website, wordt u gevraagd akkoord te gaan met het gebruik
van cookies. Alle informatie met betrekking tot onze cookies, kunt u in deze cookieverklaring
lezen.
Cookie instellingen
Zonder standaardcookies kan de website niet goed functioneren, daarom kunnen deze niet
worden gedeactiveerd.
•
•

Standaard cookies zorgen voor een correcte werking van de website.
Beperkte cookies houden anonieme statistieken bij en houden uw voorkeuren anoniem bij.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of
op andere apparaten met internettoegang) wanneer u de Website bezoekt. Een cookie bevat
meestal de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de termijn van de cookie (hoe
lang de cookie op uw computer/toestel zal blijven) en een waarde, die bestaat uit een
willekeurig gegenereerd uniek nummer.
Cookies kunnen gepaard gaan met het verzamelen van uw persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Waar gebruiken wij cookies voor?
Wij gebruiken cookies om de Website eenvoudiger in gebruik te maken en om de Website beter
af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om de
snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op de Website te verbeteren. Ook
gebruiken wij cookies om anonieme statistieken samen te stellen waarmee wij inzicht kunnen
krijgen in de manier waarop mensen gebruikmaken van de Website, zodat bijvoorbeeld de
structuur en inhoud van de Website kunnen worden verbeterd.
Welke soorten cookies worden gebruikt?
Er worden twee soorten cookies gebruikt op de Website: “sessie-cookies” en “blijvende
cookies”. Sessie-cookies zijn tijdelijke cookies die op uw computer blijven totdat u de Website
weer verlaat. Blijvende cookies blijven voor langere tijd op uw computer. Hoe lang deze cookies
op uw apparaat blijven, zal afhangen van de duur of de termijn van de specifieke cookies en de
instellingen van uw browser. Daarnaast kunnen deze “blijvende cookies” altijd handmatig
worden verwijderd.

Soorten cookies die op de website worden gebruikt

Soort cookie

Technisch
noodzakelijke
cookies

Prestatiebevorderlijke cookies

Functionaliteitscookies

Uw
toestemming
vereist?

Wat doen ze?

Verzamelen deze cookies
mijn persoonsgegevens?

Nee

Deze cookies zijn
essentieel om ervoor te
zorgen dat de Website
goed werkt. Ze stellen u
in staat om door de
Website te navigeren en
onze functies te
gebruiken.

Nee

Nee

Deze cookies geven ons
inzicht hoe bezoekers
omgaan met de Website
door informatie te
verstrekken over de
bezochte gebieden, de
doorgebrachte tijd op de
website en eventueel
ondervonden problemen.
Dit helpt ons bij het
verbeteren van de
prestaties van de
Website.

Deze cookies verzamelen uw
persoonsgegevens niet. Alle
gegevens worden anoniem
verzameld en samengevoegd.

Nee

Deze cookies kunnen de
Website zich laten
herinneren welke keuzes
u maakt (zoals uw
gebruikersnaam, taal of
de regio waarin u zich
bevindt) om een meer
gepersonaliseerde
online-ervaring te
bieden.

De informatie die door deze
cookies wordt verzameld bevat
o.a. uw IP-adres. Wij zullen u
altijd informeren over welke
informatie wij verzamelen, wat
wij ermee doen en met wie wij
deze delen.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de
instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden
verzonden naar uw computer. U kunt cookies op een aantal manieren beheren. Raadpleeg uw
browserinstructies of helpscherm om meer te weten te komen over hoe u de instellingen van
uw browser kunt aanpassen of wijzigen.
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