Cookiebeleid Schermclub Excalibur
(Versie 24/05/2018)
Wanneer u de website van Schermclubexcalibur.be bezoekt worden er cookies op uw computer geplaatst.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen kunnen onthouden op je eigen computer, laptop, tablet,
smartphone, e.a. Een cookie slaat in principe geen naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Een cookie slaat alleen
je voorkeuren en je interesses op, dit gaat op basis van je surfgedrag
Tijdelijke cookies worden verwijderd wanneer de browser afgesloten wordt. Deze cookies gelden enkel voor de lopende sessie en
worden dus ook wel sessie-cookies genoemd. Op www.schermclubexcalibur.be gebruiken wij sessiecookies (_session_id van
pro.cookieassistant.com) om u op de hoogte te stellen (banner) van ons cookiebeleid.
Cookies voor de statistieken
Op www.schermclubexcalibur.be worden cookies gebruikt in een geaggregeerde vorm voor statistische doeleinden. Dit geeft ons
bijvoorbeeld de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van hoeveel mensen de verschillende onderdelen van onze website
bezoeken, met als doel onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
Deze cookies registreren geen individuele informatie. Informatie die Schermclubexcalibur.be kan vergaren:
 Het Internet Protocol adres van de klant
 De browserversie en het besturingssysteem van de computer, welke door de klant gebruikt worden
 Het aantal links waarop de klant klikt binnen de website
 Het land waar vandaan de klant toegang heeft gezocht tot de website
 De datum en tijd van het bezoek van de klant
 De naam van de Internet Service Provider van de klant
 De website waar de klant vandaan kwam, voor het bezoek aan www.schermclubexcalibur.be
 De pagina’s die de klant heeft bekeken op de site
 We maken gebruik van statistieken om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Daarbij worden de gegevens anoniem
opgeslagen en niet gekoppeld aan u als gebruiker.
Cookies voor advertentiedoeleinden
Op www.schermclubexcalibur.be gebruiken wij cookies ook voor advertentiedoeleinden. We gebruiken first-party cookies (zoals
Google Analytics) en third-party cookies (zoals DoubleClick cookies). Deze cookies worden gebruikt om relevante advertenties op
zoekmachines en websites van derden te tonen aan onze gebruikers. We gebruiken remarketing met Google Analytics samen met
third-party cookies, voor rapportage op advertentievertoningen en interacties.
Socialemediacookies
Socialemediacookies worden gebruikt om de integratie van sociaalnetwerksites op onze website mogelijk te maken. Onze website
kan ingebedde elementen van derde partijen bevatten. Dat kan gaan om inhoud die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op,
in of via onze website wordt getoond. Verder kan schermclubexcalibur.be door knoppen via sociaalnetwerksites op onze
onlinediensten gedeeld worden. Voorbeelden van die sociale media zijn Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn en Twitter. Die
derden kunnen via website cookies plaatsen om gegevens te verzamelen. Wijzelf hebben geen invloed op wat die sociale media met
hun cookies doen. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we je graag naar de verklaringen die de derden hierover op
hun eigen websites geven. Let wel op dat die verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
Als u niet wilt dat wij cookies plaatsen, kunt u de cookies in uw browser uitschakelen. Dit zal de bruikbaarheid van de site
aanzienlijk verminderen. Schermclubexcalibur.be en derden weten niet (en hebben geen interesse in) de identiteit van de
bezoekers van www.schermclubexcalibur.be
Verwijder cookies
Leer hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen:

Internet Explorer 11
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11


Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored



Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647



Safari 6/7
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=nl_BE

Contactgegevens
Schermclub Excalibur (Herzele) | info@schermclubexcalibur.be | +32(0)492 87 87 91

