COOKIE STATEMENT APB
Dit Cookie Statement is opgesteld door het Algemeen Plaatselijk Belang (APB)
om u te informeren over de cookies die door het APB worden gebruikt op haar
website (www.apbetten-leur.nl)
Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website
worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het
geheugen van uw computer of (mobile) device, zoals een mobiele telefoon of
tablet (“Randapparatuur”) worden opgeslagen. De browser kan deze informatie
bij een volgend bezoek aan de Website terugsturen. De cookies die via de
Website worden geplaatst kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die
daarop opgeslagen staan niet beschadigen.
De informatie die wordt verzameld via cookies kan worden gebruikt om inzicht te
krijgen in het gebruik van onze website, om de website te optimaliseren en te
beveiligen.
Meer informatie over het gebruik door het APB van de verzamelde informatie,
kunt u vinden in onze Privacy Verklaring www.apbetten-leur.nl
Social plug ins
Om onze Website aan te bevelen aan anderen, bieden wij via de Website
toegang tot verschillende sociale media, waaronder Facebook en Twitter.
Verwijderen cookies
Indien u niet (langer) wenst dat cookies worden geplaatst op uw randapparatuur,
kunt u te allen tijde uw eventueel reeds gegeven toestemming intrekken en uw
browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in uw
browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help functie
van uw browser om te zien op welke wijze u de cookies kunt verwijderen.
Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de
bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen. Als u gebruik wilt
maken van cookies, zorg er dan voor dat u uitlogt indien u een openbare
computer verlaat.
Wijzigingen
Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen zullen via
onze website bekend worden gemaakt.
Vragen
Mocht u nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kunt u een e-mail
sturen aan secretariaatapb.ettenleur@gmail.com

