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Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein digitaal tekstbestand die mogelijk op uw computer, telefoon,
tablet of andere device wordt opgeslagen. De cookie bewaard en verzameld infomatie
zoals bijvoorbeeld welke (inlog)gegevens u heeft ingevoerd zodat u ingelogd blijft,
taal van de site en opgeslagen items. Zo kan IT Reklame – Adviesbureau B.V. (.it) u de
volgende keer bij het bezoeken van haar site beter helpen.
Naast cookies zijn er nog andere technieken waarmee informatie bewaard en verzameld
kan worden. Dit valt allemaal onder uw ‘digitale vingerafdruk’ (zoals bijvoorbeeld een
local storge, volginhoud, fingerprinters, cross-site-trackingcookies). Deze technieken
werken vrijwel allemaal op een vergelijkbare wijze en zullen in deze verklaring onder
cookies vallen.
Aanpassen en verwijderen van uw cookie(-instellingen).
U kunt altijd zelf uw cookie-instellingen wijzigen. Dit kan altijd via (de instellingen van)
uw browser.
Voor het functioneren van de site is het niet mogelijk functionele cookies te blokkeren.
Deze cookies zijn namelijk ondermeer noodzakelijk voor het weergeven afbeeldingen.
U kunt altijd zelf de cookies verwijderen van uw device, als u dat wilt. Ga hiervoor naar
uw browser.
Waarvoor gebruiken wij cookies?
We gebruiken cookies voor verschillende doelen:
• Functionele cookies: om onze websites gebruiksvriendelijker te maken.
• Analytische cookies: om het gebruik van onze websites te analyseren.
• Social media cookies: om promoties, advertenties of webpagina’s via social
media te delen.
• Advertentie cookies: om advertenties te plaatsen.
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Category: Statistics (4)
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites
by collecting and reporting information anonymously.
_ga
https://www.itreklame.nl/het-team/
Cookie purpose
description: 	Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how
the visitor uses the website.
Initiator:
Script tag, page source line number 115
Source:
https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (not adequate)
Expiry:
2 years
_gat
https://www.itreklame.nl/het-team/
Cookie purpose
description:
Used by Google Analytics to throttle request rate
Initiator: 	Script tag, page source line n umber 115 Source:
https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (not adequate)
Expiry:
1 day
_gid
https://www.itreklame.nl/het-team/
Cookie purpose
description:	Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how
the visitor uses the website.
Initiator:	Script tag, page source line number 115 Source:
https://www.google-an alytics.com/analytics.js
Data is sent to: 	United States (not adequate)
Expiry:
1 day
History.store
https://www.itreklame.nl/het-team/
Cookie purpose
description:	Contains an visitor ID - This is used to track visitors' navigation and
interaction on the website for intern al website-optimization .
Initiator:

Script tag, page sou rce lin e n u mber 308 Source:
https://www.itreklame.nl/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
	via https://www.itreklame.nl/wp-content/themes/huge/js/jquery.
history.min.js
Data is sent to: Netherlands (adequate)
Expiry:
session
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Cookies op de site van IT Reklame – Adviesbureau B.V. (.it) – www.itreklame.nl
Op onze site wordt er op 15 maart 2021 gebruik gemaakt van:

reklamebureau.it

Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with
the providers of individual cookies.
sidebar_status
https://www.itreklame.nl/
Cookie purpose
description:
Initiator:
Source:
Data is sent to:
Expiry:

Unclassified
Script tag, page source line number 592
https://www.itreklame.nl/wp-content/themes/huge/js/scripts.min.js
Netherlands (adequate)
session

Verklaring bij gebruik derde website
Het kan zijn dat u via de site van IT Reklame – Adviesbureau B.V. (.it) wordt doorgeleidt
naar een website van derde (zoals Facebook) bijvoorbeeld via een widgets, plug-ins of
embedded content. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van het betreffende
platform te lezen. De privacy- en cookie verklaring van IT Reklame – Adviesbureau B.V.
(.it) zijn niet van toepassing op websites van derde.
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Category: Unclassified (1)

