Cookie wetgeving PodoTherapie Ermelo

Wat is een cookie?
Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest.
Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser
automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan podo-ermelo.nl. Cookies
kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van
podo-ermelo.nl, zoals welke pagina’s zijn bezocht en een IP-adres.
Wij gebruiken de volgende cookies.

Functionele cookies
Deze cookies zijn nodig om podo-ermelo.nl te laten functioneren.
De website podo-ermelo.nl maakt gebruik van de volgende functionele cookies:
Cookie
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Bewaartermijn

fontResizeCookie

Wordt gebruikt om de gekozen
lettergrootte op te slaan

1 maand

demopraktijk_secure Zorgt ervoor dat je o.a. kan inloggen en
dat persoonlijke instellingen bewaard
kunnen blijven.

smbv_splash_practice Geeft aan dat je cookies hebt
geaccepteerd

Duur van het bezoek
aan onze website

1 jaar

Social Media
Op onze website kunnen buttons worden opgenomen waarmee webpagina’s worden
gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Met het gebruik van deze
buttons worden op onze website zelf geen cookies opgeslagen. Maar de sociale
netwerken kunnen zelf wel cookies plaatsen. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u
de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen
wijzigen) om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies
verkrijgen.
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Youtube
Op onze website kunnen embedded YouTube filmpjes worden opgenomen. Via deze
embedded video’s worden cookies geplaatst. Dit zijn echter cookies die door YouTube
worden geplaatst en niet door podo-ermelo.nl zelf. Wij hebben verder geen invloed op
het plaatsen, gebruiken of blokkeren van deze cookies.
Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw Internet
browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op “help” in
het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw
computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle
onderdelen van podo-ermelo.nl werken.
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