Cookies?
BUUV gebruikt verschillende soorten cookies op de websites. Dat doen we om de
website beter te laten werken. Ook kunnen cookies het bezoek aan onze website
voor jou makkelijker maken.
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestand dat tijdens het bezoek aan onze website op jouw
computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Dit bestand slaat informatie op
over het gebruik van de website. Een cookie kan bepaalde gegevens onthouden en
wordt alleen actief als je naar de BUUV-site gaat. Een cookie kan bijvoorbeeld helpen
bij het inloggen op de website.
Welke Cookies gebruikt BUUV en waarom?
Er zijn verschillende soorten cookies met informatie. Bij BUUV gebruiken we
functionele en statistische cookies.
Functionele cookies
Een functionele cookie kan je helpen om jouw bezoek aan de website makkelijker te
maken. Bijvoorbeeld tijdens het inloggen. Wil je niet iedere keer opnieuw je
gegevens intypen om in te loggen? Een cookie kan het voor je onthouden. Iedere
keer dat je op de website komt, ben je al ingelogd en kan je direct aan de slag.
Statistische of analytische cookies
Met statistische of analytische cookies kunnen we kijken naar het gedrag van de
bezoekers op onze website. Bijvoorbeeld hoe lang onze website wordt bezocht en
hoe vaak. Of welke pagina’s veel worden bekeken. Maar ook met welke apparaten de
site wordt bezocht (Computer, tablet of mobiel). Met deze informatie kunnen we de
website aanpassen om deze nog gebruiksvriendelijker te maken. BUUV gebruikt het
programma Google Analytics om de statistische gegevens te verzamelen. Meer
informatie over Google Analytics staat hieronder.
Cookies van andere organisaties:
BUUV gebruikt eigen cookies en er kunnen cookies van anderen geplaatst worden.
1. Facebook/Twitter: Als je inlogt via Facebook bij BUUV, plaatst Facebook een eigen
cookie om je inloggedrag te volgen. Dat gebeurt dus alleen als je bij BUUV zelf kiest
voor de optie ‘inloggen met Facebook’. Om in te loggen met Facebook moet je eerst
een BUUV-account hebben en ook een eigen Facebook-account. In je profielpagina
van BUUV kan je daarna kiezen voor de optie in loggen met Facebook. Afmelden voor
deze optie kan daar ook. Op de website van BUUV kan je ook via Twitter en Facebook
berichten delen. Als je dat doet ga je ook akkoord met hun voorwaarden.
2. Google Analytics: Wij gebruiken Google Analytics cookies. Alle informatie uit deze
cookies is anoniem. Dankzij deze cookies krijgen wij goed inzicht in hoe deelnemers
aan BUUV en bezoekers gebruik maken van de website. Maar bijvoorbeeld ook
informatie over hoe ze op website komen. Via een BUUV nieuwsbrief of via een
andere website bijvoorbeeld. Met die kennis kunnen wij onze website aanpassen en

gebruiksvriendelijker maken. Wil je dit niet? Google Analytics biedt een tool aan om
dit zelf te regelen. Gebruik deze link om dit te regelen.
3. Youtube/Vimeo: Op website van BUUV kunnen filmpjes staan. Vaak komen deze
filmpjes van Youtube, Vimeo of vergelijkbare videoplatforms. Deze platforms
gebruiken ook cookies. Meestal gebeurd dit pas als je klikt op het filmpje. Welke
informatie ze verzamelen in deze cookies verschilt per organisatie en kan je bij de
organisatie zelf opvragen.
Cookies verwijderen
Cookies worden alleen geplaatst na jouw toestemming. Als je er geen gebruik (meer)
van wilt maken, kan je cookies verwijderen. Onder ander op de website van de
Consumentenbond lees je hoe dat moet.
Let op: Na het verwijderen van alle cookies kan je ook niet meer automatisch
inloggen.
.

