Cookies bij Instituut Sprinng.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de site van Instituut Sprinng.
De website van Instituut Sprinng gebruikt (net als vele andere websites) cookies. Cookies zijn
kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer als u websites bezoekt. In
deze tekstbestanden staat informatie die:
•
•
•
•
•

er voor zorgt dat u niet iedere keer hoeft in te loggen
uw instellingen bewaart voor een volgend bezoek
u onze informatie probleemloos laat delen met sociale netwerken als Twitter en
Facebook
ons in de gelegenheid stelt om onze website steeds beter te maken
ons helpt om onze marketingdoelstellingen zo efficiënt mogelijk te behalen

Wij gebruiken cookies niet om:
•
•

uw surfgedrag te koppelen aan uw persoonlijke gegevens
informatie over uw bezoek aan onze website door te verkopen aan derden.

In dit verband wordt ook verwezen naar de Privacy verklaring op onze site.

Welke cookies gebruiken we?
Onze eigen cookies
Deze cookies worden door ons geplaatst zodat onze website herkent of u ingelogd bent of
niet. Als u bent ingelogd kunt u bijvoorbeeld makkelijker reageren op artikelen. Daarnaast
zorgen deze cookies er voor dat u ook ingelogd blijft. U hoeft dan niet iedere keer een
gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.
Cookies voor web statistieken
Instituut Sprinng vindt het belangrijk om te weten hoeveel mensen onze website bezoeken.
Om het aantal bezoekers van onze website te meten gebruiken wij het programma Google
Analytics. Ook deze dienst plaatst cookies op uw computer wanneer u onze website bezoekt.
Google Analytics houdt ook bij welke pagina's u bezoekt en registreert anoniem enkele
technische gegevens, zoals schermgrootte, de snelheid van uw internetverbinding en de
naam van de browser die u gebruikt. Deze informatie gebruiken wij om onze website te
verbeteren.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw
IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Meer informatie
over Google Analytics.

Cookies van derden
Het kan voorkomen dat u op onze website informatie vindt die afkomstig is van derden.
Bijvoorbeeld filmpjes van YouTube of Vimeo of foto's van Flickr. Daarnaast kunt u op onze
site pagina's delen via sociale netwerken als Twitter, Facebook en LinkedIn. Al deze diensten
kunnen cookies bij u plaatsen om u te herkennen en om instellingen te onthouden.
Instituut Sprinng kan hier weinig invloed op uitoefenen. Wel streven wij er naar om alleen
inhoud te gebruiken van betrouwbare websites.
Als u cookies weigert
Als u weigert om Instituut Sprinng cookies te laten plaatsen, dan kunt u wellicht geen
gebruik maken van sommige functionaliteiten op onze website.

