Cookieverklaring
GGD Rotterdam-Rijnmond
Cookies op deze site
Om de website verder te verbeteren en onze dienstverlening zo goed mogelijk te maken, verzamelen en analyseren
wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Daarnaast moet sommige informatie ook verzameld
worden om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van uw
bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht.
Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Onze cookies kunnen ook niet gebruikt
worden om u op websites van derden te identificeren. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de
beantwoording van vragen of suggesties. Na afhandeling hiervan worden persoonsgegevens vernietigd.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst.
Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat u bij een later bezoek weer herkend wordt.

Welke cookies gebruiken we?
Wij maken op onze website gebruik van cookies die voor de functionaliteiten van onze website noodzakelijk zijn en
statistieken verzamelen. Sommige cookies kunnen u het hele internet volgen zodat u videos kunt bekijken. Op de
website van de GGD Rotterdam-Rijnmond verschijnen de volgende cookies:
•

Siteimprove
Siteimprove gebruiken we om inzicht te krijgen in bepaalde statistieken, waardoor wij de website verbeteren.
De cookies verzamelen zogenoemde ‘verkeersinformatie’ en brengen uw klikgedrag gedurende de sessie in
kaart. De persoonsgegevens die worden verzameld zijn anoniem en worden in Duitsland opgeslagen.
Zodra u onze website weer verlaat, zullen deze cookies niet meer actief zijn.

•

Cookies van derden
De cookies die wij van derden op onze website gebruiken, zijn afkomstig van Doubleclick, Google of YouTube.
Deze cookies vallen allemaal onder zogenoemde marketing cookies. Deze derden gebruiken deze cookies om
onze wat doet de GGD?-video’s weer te geven. Daarnaast verzamelen deze cookies ook statistieken, uw
videovoorkeuren en registreren zij uw identiteit.
Marketing cookies volgen daarnaast de gebruiker tussen verschillende websites om zo relevant mogelijk
advertenties weer te geven. Deze cookies zijn niet geblokkeerd tot u ze toestaat. DoubleClick, Google en
YouTube zijn afkomstig uit de Verenigde Staten en slaan daar ook die gegevens op.

Weten websites door cookies wie ik ben?
Nee, zeker niet! Cookies worden opgeslagen in de webbrowser van uw computer en zijn niet gekoppeld aan u
persoonlijk. Met cookies kunnen uitgevers dus alleen de computer herkennen en niet de gebruiker die erachter zit.
Cookies kunnen ook niet worden gebruikt om uw persoonlijke gegevens (zoals e-mail- of woonadres) te achterhalen.
Cookies houden dus ook geen enkel verband met ongewenste verkooptelefoontjes, spam of virussen.

Hoe kan ik toch cookies weigeren?
U kunt er via onderstaande knoppen voor kiezen om cookies voor ggdrotterdamrijnmond.nl uit te schakelen.
Wij zullen geen statistieken meer bijhouden van uw bezoek. Cookies van derden kunnen mogelijk wel nog
gebruikt worden.
Daarnaast kunt u ervoor kiezen om een cookie of- adblocker op uw browser te installeren. Wilt u hier meer over
weten? Klikt u dan hier.

Uw voorkeur
Momenteel zijn uw cookies [ingeschakeld/uitgeschakeld]. Door op deze knoppen te drukken, kunt u uw voorkeur
aanpassen. Uw voorkeur blijft bewaard tot u het handmatig verandert.

Cookies verwijderen via de browser
Cookies verwijderen via uw browser is ook mogelijk. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de
computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of
browsers moet u deze handeling zo vaak als nodig herhalen.
Meer informatie over het verwijderen van cookies kunt u vinden op de website van de Consumentenbond.

