Cookies
PraktijkvoorVitaliteit / Vitaliteit5.0 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan deze website wordt opgeslagen in
de browser van je computer, tablet of smartphone.
PraktijkvoorVitaliteit / Vitaliteit5.0 o gebruikt verschillende cookies:
Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te kunnen laten functioneren en het
gebruik van de website makkelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan het onthouden van je
login gegevens zodat je de volgende keer niet opnieuw hoeft in te loggen. Voor het plaatsen
van deze cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om te kunnen analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Zo
wordt bekeken hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website
aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt.
Tracking cookies
Met deze cookies kunnen we jouw surfgedrag op de website bijhouden. Zo kunnen we zien
welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van je online gedrag. Dit profiel is
niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af
te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je is.
Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en
hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens. Zie
hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je
adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan
een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.
Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op je computer opgeslagen zijn.
Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld
adverteerders en/of de sociale media-bedrijven, zoals Google Analytics en een Facebook
pixel.

