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Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt
meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer
naar onze servers teruggestuurd worden.
De volgende cookies worden gebruikt op www.donitas.nl.
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Google Analytics is de analysetool van
Google, aan de hand waarvan
website- en app-eigenaren kunnen
vaststellen hoe bezoekers met hun
sites omgaan. De tool kan een aantal
cookies gebruiken om informatie en
gebruiksstatistieken voor websites te
verzamelen, zonder bezoekers van
Google persoonlijk te identificeren.
Congressus plaatst cookies om het
mogelijk te maken voor gebruikers
om in te loggen op de website. Deze
cookies maken het mogelijk om je
sessie te onthouden indien je ingelogd
blijft op de website.
Door het plaatsen van deze cookies
zorgt Google ervoor dat het gebruik
van de bandbreedte wordt verminderd
en de prestatie van het netwerk wordt
verbeterd.
New Relic plaatst een cookie zodat
een sessie van een gebruiker kan
worden geïdentificeerd. Deze cookie is
nodig om het mogelijk te maken voor
verschillende gebruikers om in te
loggen op de website.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw
gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen
wij je daarbij 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. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je
browser.
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In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies
kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw
browser.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites
ICTRecht:
Consumentenbond:
Consumentenbond:
Consumentenbond:
Consumentenbond:
Your Online Choices:

kan je meer informatie over cookies vinden:
Achtergrond Cookiewet
“Wat zijn cookies?”
“Waarvoor dienen cookies?”
“Cookies verwijderen”
“Cookies uitschakelen”
“A guide to online behavioural advertising”
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