LJ JUNIOR FUN – Cookie Beleid
Dit cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken.
Je dient dit beleid te lezen om te begrijpen welk type cookies we gebruiken voor onze website.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer wordt opgeslagen
wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie kan bij je volgende bezoek naar ons worden
teruggestuurd. Zo kan onze website je herkennen.
Waarom gebruiken wij cookies?
Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. De cookies
zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website
kunnen verbeteren.
Welke cookies gebruiken wij?
Essentiële cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken en maken het u mogelijk om bepaalde
eigenschappen van de website te gebruiken.
Cookies voor statistieken
Statistische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, door anoniem
gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Social media
Op onze website staan knoppen van Facebook en WhatsApp. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld
pagina's worden gedeeld op social media. Social media verzamelen via de code van deze knoppen
informatie. Wij hebben daar geen invloed op.
Met deze cookies maken social media het mogelijk voor adverteerders om jou te vinden. Lees
regelmatig zelf de privacyverklaring van Facebook en Whatsapp om te zien wat er gebeurt met jouw
gegevens die via de cookies zijn verzameld.
Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de
internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser
hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je
cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.
Hoe kan ik meer informatie vragen aangaande het gebruik van cookies:
Voor eventuele vragen betreffende het gebruik van cookies op onze website, mag je steeds contact
opnemen via volgend e-mailadres: info@ljjuniorfun.be
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