Cookie Statement NKVeiligsteChauffeur.nl
Wat zijn cookies?
De website van NKVeiligsteChauffeur.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes
die op uw computer worden opgeslagen bij het bezoeken van deze website. Uw browser zal hierna bij elk
bezoek aan deze website de inhoud van het cookie terugsturen naar onze servers.
Voor een goed gebruik van onze website is het noodzakelijk dat u onze cookies accepteert. Dat kan door
middel van de cookiemelding die u bij het eerste bezoek op deze site ziet. Als u onze cookies niet accepteert, houdt u er dan rekening mee dat de website mogelijk niet optimaal werkt.
Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die door ons worden gebruikt.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website. Deze cookies kunnen informatie van uw sessie (het websitebezoek) tijdelijk opslaan, zodat het bijvoorbeeld niet nodig is om het
(aanmeldings)formulier opnieuw in te vullen als u de pagina opnieuw laadt of wanneer u niet alle velden
in één keer juist hebt ingevuld.
Cookienaam: PHPSESSID
Deze cookie wordt automatisch verwijderd nadat u de webbrowser afsluit (einde sessie). Deze informatie
delen wij niet met derden.
Analyserende cookies
Met analyserende cookies kunnen wij onze website beter maken. Door gebruik te maken van Google Analytics kunnen wij meten hoe u onze website gebruikt en hoe u ons heeft gevonden.
Cookienamen: _ga, _gid, _gat
Deze cookies komen van Google en worden na maximaal twee jaar verwijderd.
De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich daarbij te
houden aan de Privacy Shield principles en is tevens aangesloten bij het Privacy Shield-programma van
het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Google deelt geen anonieme data met derden. Voor meer informatie kunt u het Privacy statement van Google raadplegen.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie over 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.
Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens. Voor meer informatie hierover en voor onze contactgegevens verwijzen wij u naar ons Privacy Statement. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

