Cookiebeleid

Cookiebeleid
Deze website (eriks.nl) maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat we naar uw internetbrowser
sturen, zodat wij uw browser kunnen herkennen wanneer u terugkeert. Cookies kunnen gegevens verzamelen over het gebruik
van de website, zoals welke pagina's worden bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Wanneer u de website gebruikt,
verzendt de cookie gegevens naar ERIKS.
ERIKS bewaart een cookie niet langer dan noodzakelijk
We gebruiken sessie-cookies en permanente cookies:
▪ Een sessie-cookie kan het gebruik volgen, zoals de webpagina's die u bezoekt en welke opties u gebruikt.
Wanneer u de internetbrowser sluit, wordt de sessie beëindigd en wordt de cookie verwijderd.
▪ Een permanente cookie stelt de website in staat u bij een volgend bezoek te herkennen.
ERIKS slaat cookies op die essentieel zijn voor het bieden van de functionaliteiten van de website. Als u helemaal geen cookies
wilt ontvangen, kunt u uw browser instellen om cookies samen te weigeren. Houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk
niet langer alle functionaliteiten van de website kunt gebruiken
Niet-strikt noodzakelijke cookie
Alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven, plaatst ERIKS cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van
de functionaliteiten van de website. Via dergelijke niet-strikt noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over uw gebruik
van de website en onthouden uw voorkeuren. Voorbeelden van verzamelde informatie zijn welke pagina's worden bezocht en
de lengte van een gebruikerssessie. Via deze cookies proberen we uw gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Als u
niet toestaat dat een cookie wordt geplaatst, worden deze cookies geblokkeerd.
Zie hieronder een samenvatting van de niet-strikt noodzakelijke cookies die ERIKS gebruikt.
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Analytics

_utma

This cookie keeps track of the number of times a visitor has been to the site
pertaining to the cookie, when their first visit was, and when their last visit
occurred. Google Analytics uses the information from this cookie to calculate
things like Days and Visits to purchase.

Two years from
set/update

Analytics

_utmb

This cookie is used to determine new sessions/visits. The cookie is created
when the java script library executes and no existing utmb cookies exists. The
cookie is updated every time data is sent to Google Analytics.

Session

ERIKS gebruikt de cookies van Google Analytics. Google Analytics is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google
Inc. (Google). Google Analytics maakt alleen gebruik van cookies om het gebruik van de website door gebruikers te analyseren.
Google gebruikt geaggregeerde statistische gegevens om ERIKS inzicht te geven in de manier waarop gebruikers de website
gebruiken. ERIKS heeft een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten om te zorgen voor een juiste bescherming
van uw persoonlijke gegevens. ERIKS maakt geen gebruik van andere Google-services met betrekking tot Google Analytics. Voor
zover toegestaan door de Google Analytics-functionaliteiten, heeft ERIKS ervoor gekozen om uw informatie niet met Google te
delen. Google verwijdert de laatste drie cijfers van uw IP-adres. Google mag de bovengenoemde gegevens alleen aan derden
verstrekken als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken.
Hier vindt u meer informatie over Google Analytics: hier.

