Cookie Statement
Cookies zijn tekstbestanden die zelfstandig door een website op een computer of ander apparaat,
verder: ‘apparaat’ worden opgeslagen. Ook de website van Alan & Luca B.V. (KvK nummer 85 29 53
37) gevestigd te (2289 BR) Rijswijk, aan de Zuiderweg 68 (tezamen verder: ‘A&L’), plaatst Cookies.
Cookies worden gebruikt om het bezoek en het gebruik van de website te kunnen monitoren.
Uitsluitend Cookies die daadwerkelijk noodzakelijk zijn voor het gebruik van haar
website mag A&L opslaan op uw apparaat. A&L heeft voor alle andere soorten Cookies uw
toestemming nodig.
Op enkele delen van de A&L website worden Cookies weergegeven die door dienstverlening van
derden wordt geplaatst. A&L hecht er waarde aan dat u op de hoogte bent welke Cookies haar
website plaatst. Voorts wil A&L u informeren voor welke doeleinden de Cookies worden ingezet en
hoe deze Cookies werken.
Statistische Cookies:
Door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren informeren statistische Cookies eigenaren
van websites hoe bezoekers hun website gebruiken. A&L wil graag weten hoeveel bezoekers er op de
website zijn geweest en welke pagina’s veel worden bezocht. A&L kan op deze manier haar website
en haar dienstverlening optimaliseren alsmede de vraag van de klant in beeld brengen.
Marketing Cookies:
Marketing Cookies geven advertenties weer die relevant zijn voor de gebruiker en zijn toegesneden
op dit doel. Het volgen van bezoekers terwijl zij verschillende websites bezoeken is dus het doel van
Marketingcookies. Advertenties worden op deze manier waardevoller voor adverteerders. Gelijktijdig
wordt het voor A&L zo inzichtelijk hoe u op haar website terecht bent gekomen. U kunt hierbij
denken aan links naar LinkedIn, Facebook, Twitter en video’s op YouTube (social media netwerken).
Noodzakelijke Cookies:
Zonder noodzakelijke (ook wel functionele) Cookies kan de website niet goed functioneren. Daarom
voorzien noodzakelijke Cookies in paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website
om zo de website bruikbaarder te maken.
Koppelingen:
Op de website van A&L ziet u koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden. Te zien zijn
koppelingen naar sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. A&L is niet
verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. Om deze reden benadrukt A&L dat u
altijd de privacyverklaring van de betreffende website leest voordat u verder gebruik gaat maken van
zo’n website.
Toestemming wijzigen of intrekken:
U kunt uw toestemming tot het gebruik van Cookies wijzigen of intrekken wanneer u dit wenst. Dit
kan via de A&L website, onder Cookie Statement. Toestemming voor het gebruik van noodzakelijke
Cookies kunnen niet gewijzigd of ingetrokken worden. Het gebruik van genoemde Cookies kunt u ook
weigeren. Dit kan via uw browserinstellingen. Wel dient u zich te realiseren dat dan de functionaliteit
van de A&L website (deels) niet beschikbaar kan zijn. U kunt in dit geval dan gebruik maken van
bepaalde delen van de A&L website.
Nadere informatie?
Desgewenst kunt u uw vragen naar aanleiding van deze Cookie Statement richten aan de juridische
afdeling van A&L via privacy@alanluca.nl
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