Cookie verklaring
Wat zijn cookies en hoe gebruikt Geldvinder ze?
Een cookie is een tekstbestandje dat Geldvinder op jouw computer, tablet of mobiele telefoon zet op het moment dat je de Geldvinder site
bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te kunnen onderscheiden. Een cookie zorgt dat je ingelogd
blijft terwijl je de site gebruikt. Cookies van Geldvinder kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
Vooropgesteld: Geldvinder werkt ook prima als je geen cookies accepteert, hoewel je dan steeds opnieuw moet inloggen. Als je ze accepteert
kunnen we Geldvinder wat gebruiksvriendelijker maken en word je bij een volgend bezoek herkend.
Verschillende soorten cookies
Geldvinder plaatst verschillende soorten cookies: functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. Hieronder worden deze
verschillende cookies uitgelegd.
Functionele cookies
Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld je wachtwoord en je voorkeursinstellingen, zoals de taal waarin je de website wilt lezen. En ze
volgen hoe je door de website surft. Andere partijen dan Geldvinder hebben geen toegang tot de informatie die door deze cookie wordt
verzameld.
Analytische cookies
Analytische cookies meten websitebezoek, waarmee Geldvinder zijn website kan verbeteren. Denk aan het aantal bezoekers en de meest
bezochte webpagina’s op het Geldvinder platform.
Tracking cookies
Tracking cookies volgen het bezoek aan de website om daarmee een profiel van websitebezoekers op te bouwen. Hiermee kan Geldvinder de
website optimaliseren en de inhoud hiervan op jou afstemmen. Voor tracking cookies moet je afzonderlijk toestemming geven.
Voor het opslaan van cookies geef jij toestemming
Toestemming voor het opslaan van cookies geef je bij het inloggen op het Geldvinder platform. Voor tracking cookies geef je afzonderlijk
toestemming. Als je toestemming geeft, dan slaat Geldvinder deze toestemming op in een cookie. De toestemming geldt dan zolang deze
toestemmingscookie op je computer, tablet of smartphone staat. Je hoeft niet bij elk herhaald bezoek aan Geldvinder opnieuw toestemming te
geven. De toestemmingscookie heeft namelijk al onthouden dat je toestemming hebt gegeven.
Je kunt cookies zelf verwijderen
Je kunt je toestemming om cookies op te slaan ook weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van je computer, tablet of smartphone te
verwijderen. Dat betekent dat je bij een eerstvolgend bezoek aan Geldvinder opnieuw om toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van
cookies op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende bezoek aan Geldvinder geen
cookies ontvangt. Ook kun je reeds opgeslagen cookies verwijderen. Hiervoor kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je
browser raadplegen.
Wijzigen cookieverklaring
Geldvinder heeft het recht om deze cookieverklaring op ieder moment te veranderen. We raden je aan om regelmatig zelf deze cookieverklaring
te lezen. Deze cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 november 2020.

