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Cookiebeleid
Birdycom Cookiebeleid
Birdycom neemt de privacy van gebruikers zeer serieus en leeft de EU-richtlijnen op het gebied van privacy in
elektronische communicatie na. De websites en bepaalde onlinediensten van Birdycom kunnen mogelijk
cookies gebruiken.

 Wat zijn cookies?
Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst zodat er gegevens kunnen worden
verzameld. Cookies onthouden aangepaste instellingen en voorkeuren, zoals uw land- en taalkeuze. Door
gebruik te maken van een cookie kunnen geregistreerde gebruikers zich automatisch aanmelden op ons
portaal.

 Welke categorie van cookies gebruiken wij?
De volgende categorieën zijn gedefinieerd door Cookiegids van ICC UK.
❖ Categorie 1 – Strikt noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn onmisbaar om u in staat te stellen om door de website te navigeren en de functies te
gebruiken, zoals de toegang tot beveiligde gedeelten van de website. Zonder deze cookies kunnen diensten
die u hebt aangevraagd, zoals betaaldiensten of accountverificatie, niet worden aangeboden.

❖ Categorie 2 – Cookies voor prestaties:
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, zoals de pagina's die
bezoekers het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen van webpagina's ontvangen. Deze cookies verzamelen
geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt
samengevoegd en is daarom anoniem. Deze wordt alleen gebruikt om de werking van een website te
verbeteren.

❖ Categorie 3 – Functionele cookies:
Met deze cookies kan de website keuzes die u maakt onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal en de regio
waarin u zich bevindt) en verbeterde en meer persoonlijke functies aanbieden. Deze cookies kunnen ook
worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u doorvoert op delen van webpagina's die u kunt
aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om bij te houden welke kennisgevingen u al hebt gezien, zodat
herhaling wordt voorkomen. De informatie die deze cookies verzamelen, zal u niet persoonlijk identificeren en
kan uw surfactiviteiten op andere websites niet bijhouden.
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 De cookies van Birdycom?
Terwijl u surft op website(s) van Birdycom kunnen datalogs van uw activiteiten worden verzameld met doel
begrip te krijgen van het geaggregeerde gebruik van rubrieken en pagina’s. Hiervoor maken we gebruik van
Google Analytics, Facebook Pixel.
❖ Google Analytics (bewaartijd: 30 dagen)
De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres)
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt
deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen
voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en
internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

❖ Birdycom – Session Cookie (bewaartijd: tot het uitloggen)
Birdycom maakt een cookie aan bij het inloggen van onlinediensten die door Birdycom zijn ontwikkeld. Na het
uitloggen zal deze cookie geen waarde meer hebben om een onderliggende webpagina te betreden zonder in
te loggen.

 Verwijderen van cookies
Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie
automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies
handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken.

 Social Media
Op de website zijn knoppen opgenomen die het mogelijk maken om pagina’s te kunnen promoten of delen op
de sociale netwerken van Facebook, Instagram, Flickr. Deze knoppen kunnen gebruikt worden door een code
die door deze sociale netwerken wordt aangeleverd. Deze code plaatst daarbij ook een cookie op het device
van de websitebezoeker.

 Hoe weiger ik mijn toestemming voor het gebruik van cookies?
Als u het niet eens bent met het gebruik van cookies kunt u uw browser zo instellen dat het gebruik hiervan
wordt beperkt of uitgesloten. Uw browser kan u voorzien van informatie en controle over cookies. U kunt via
uw browser alerts instellen die melden wanneer een cookie wordt gebruikt en u kunt deze accepteren of
afwijzen. U kunt uw browser ook instellen om alle cookies te weigeren of alleen cookies te accepteren die
wordt geretourneerd naar de oorspronkelijke servers. U kunt in het algemeen de cookies op uw browser
uitschakelen zonder dat dit invloed heeft op de mogelijkheid om de website(s) van Birdycom te bezoeken.
Om er zeker van de zijn dat u uw weg kunt vinden bij het aanpassen van instellingen treft u hieronder een
aantal links aan die kunnen helpen bij het op de juiste manier configureren van andere browsers die u in
gebruik kunt hebben.
▪
▪
▪
▪

Cookie instellingen in Internet Explorer
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen in Chrome
Cookie instellingen in Safari
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