Cookieverklaring
Dutch Panzer Group vzw
1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst.
Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij
taalinstellingen), sessie cookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website
gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
2. Waarom gebruiken wij cookies?
Dutch Panzer Group vzw wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over welke
cookies zij gebruikt. Cookies helpen Dutch Panzer Group vzw om je bezoek aan de website te optimaliseren
en te analyseren. Als je de website van Dutch Panzer Group vzw wil consulteren, is het aan te raden dat je
cookies ingeschakeld hebt.
Echter als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen.
Wij gebruiken cookies om jouw bezoek op onze website te verbeteren, het gebruik van de Website te
analyseren en meten (de duur en de frequentie van bezoek, het aantal bezoekers, het klikgedrag) en een
duidelijk beeld te krijgen van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergave(n).
Daarnaast gebruiken wij op de website cookies om videocontent van YouTube weer te geven. De cookies
die wij gebruiken zijn veilig.
3. Welke soort cookies wij gebruiken
De website maakt gebruik van verschillende soorten cookies, zowel van onszelf als van derden. Op het
gebruik van cookies van andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van
toepassing.
4. Welke cookies zijn er?
We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:
•

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou
snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt.

•

Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze
website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest
wordt geklikt.

•

Tracking cookies
Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen
adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties tonen.

•

Social media plug-in cookies
Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te
tonen.

5. Browserinstellingen wijzigen
De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je op
de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Als je niet wilt dat de Website cookies op
jouw apparatuur kan opslaan, pas dan je browserinstellingen aan. Hoe je de browserinstellingen kunt
aanpassen, verschilt per browser. Je kunt je instellingen zo aanpassen dat je browser alle cookies of
alleen de cookies van derde partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Als je
cookies weigert, kan het zijn dat enkele functies van de Website verloren gaan of dat je bepaalde
pagina’s niet meer (helemaal) kunt zien. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de
handleiding van je browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser:
1.
2.
3.
4.

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

6. Persoonsgegevens
Het gebruik van tracking cookies kan gepaard gaan met het verwerken van persoonsgegevens. In
onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
7. Wijzigingen
Deze cookieverklaring is bedoeld om te informeren en kan door ons op ieder moment worden
aangepast aan veranderde omstandigheden of nieuwe wetgeving. Raadpleeg onze website voor de
meest actuele versie van deze cookieverklaring.
Contactgegevens
Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze cookieverklaring kan te allen tijde
gericht worden aan:
Dutch Panzer Group vzw
Onderwerp: Cookieverklaring
Postadres: Binnenveld 17, 3960 Bree.
E-mailadres: info@dpg-hq.eu
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