Cookie statement Tjommie Foundation
www.tjommie.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje
dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schrijf van uw computer, mobiele telefoon, smartwatch, tablet of
ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk
dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je taalinstellingen worden onthouden.
Wij maken gebruik van de volgende typen cookies:
1. Functionele cookies - dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten
functioneren. Denk hierbij aan een webshop waarbij onthouden wordt welke
producten jij in je winkelmandje plaatst.
2. Analytische cookies - deze cookies verzamelen statistieken, zoals het aantal
bezoekers van de website en het klikgedrag van de bezoekers. De analytische
cookies zetten we in om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Door te
bekijken op welke manier de bezoekers van onze website gebruik maken en op
welke links er veel geklikt wordt, kunnen we bepalen welke onderdelen van onze
website het meest interessant zijn voor onze bezoekers.
3. Tracking cookies - door het plaatsen van deze cookies is het mogelijk om je gedrag
online te volgen. Zo kan het zijn dat je na het bekijken van een bepaald product op
een webshop dit product weer tegenkomt in een advertentie op een andere
website.
Het is mogelijk om cookies te verwijderen. Hoe je dat kunt doen is afhankelijk van de
webbrowser waarmee je webpagina’s bekijkt. Bekende webbrowsers zijn Internet Explorer,
Google Chrome, Mozilla Firefox en Safari. Daarnaast kun je je browser zo instellen dat je een
melding krijgt zodra je een cookie ontvangt of om cookies te blokkeren. Het is mogelijk dat
de website daardoor niet optimaal functioneert. Voor meer informatie over de instellingen
met betrekking tot cookies en specifieke browsers kun je het beste de helpfunctie van je
webbrowser raadplegen.
Privacystatement Tjommie
In ons privacystatement lees je meer over hoe wij met je gegevens omgaan.

