Cookiebeleid van www.studievereniging-equilibrium.nl

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat
een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.
We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u
dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.
Waarom gebruiken wij cookies?
•
•
•

Om de website beter te laten functioneren.
Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze
website.

Welke cookies gebruiken we op deze website?
Permanente cookies
Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw
hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek
aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente
cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
Sessie cookies
Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de
browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar
onze diensten op af.
Social media cookies
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op
social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons
werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code
worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in
hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.
Recht op inzage, correctie of verwijdering
U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u
contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te
identificeren.
Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden
in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de
Consumentenbond.
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