Cookiestatement Digusti
In dit cookiestatement wordt beschreven wat cookies zijn, waarom DiGusti cookies op haar
website gebruikt, welke dat zijn, waarvoor ze dienen en hoe je ze kunt uitschakelen of
verwijderen.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestandje dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze
website bezoekt. Deze informatie kan bij het volgende bezoek aan de website naar ons
worden teruggestuurd, zo herkennen we jou. Als we over cookies spreken, bedoelen we
ook technieken die vergelijkbaar zijn met cookies zoals Javascript, tags, beacons, pixels of
bijvoorbeeld HTML5 LocalStorage.
Waarom gebruiken wij cookies?
Door het gebruiken van cookies herkennen we jou bij een terugkerend bezoek aan onze
website. Hierdoor kunnen we de inhoud van de website beter aan laten sluiten op jouw
voorkeuren. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt
gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van
onszelf worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op jouw interesses.
Welke cookies gebruiken wij?
Onze site is op het Wordpress platform gerealiseerd. Via Wordpress worden diverse
soorten van cookies automatisch gebruikt. Voor de verschillende soorten cookies, de aard
van de cookies en het beleid rondom cookies zie de betreffende informatie van de
ontwikkelaar van Wordpress: Wordpress cookiepolicy.
Soorten cookies:
•

Technisch noodzakelijke cookies of functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kunnen
wij bijvoorbeeld niet vaststellen welke additionele cookies er wel- of niet worden
geaccepteerd door jou.
Wij gebruiken alleen de via Wordpress automatisch geladen cookies.
•

Analytische cookies

Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te
bekijken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers wij op de website krijgen en
welke pagina's zij bezoeken. Deze informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.
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Naast de via Wordpress automatisch geladen cookies, gebruiken wij de volgende extra via
Google Analytics en/of Google Tag Manager aangemaakte cookies:
o _ga*;
o _gid*;
o _gat* en/of _utm*
Zie voor de werking en het gebruik: Google beleid cookies.
•

Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om de bezoeker van de site bij het gebruik van de site te
volgen, maar indien aan de orde ook bij het verlaten van de site.
Wij gebruiken behoudens de automatisch geladen cookies via Wordpress de extra via
Google dynamic remarketing aangemaakte cookies en maken we gebruik van Facebook
pixel.
o zie voor werking en gebruik van Google dynamic remarketing het Google
beleid;
o Zie voor werking en gebruik van Facebook pixel het Facebook beleid.
•

Cookies voor social media

Via knoppen op de pagina’s van de site kunnen deze pagina’s en blog items worden gedeeld
op social media. De betreffende social media verzamelen via de code van deze knoppen
informatie, al voordat jij op de knop drukt. Wij hebben daar geen invloed op. Met de door
het drukken op de knop worden cookies geladen en maken social media het mogelijk voor
adverteerders om jou te vinden. Voor het gebruik van en de werking van de social media
knoppen, om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de cookies worden
verzameld en de privacyverklaring van de verschillende platforms zie het beleid van deze
platforms.
Naast de via Wordpress automatisch geladen cookies, gebruiken wij de volgende social
media waardoor extra cookies worden geplaatst:
o
o
o
o

Facebook:
Twitter:
Instagram:
Linkedin:

Facebook cookiebeleid ;
Twitter cookiebeleid ;
Instagram cookiebeleid ;
Linkedin cookiebeleid.
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•

Cookies van betaal applicaties

Via de knoppen op de site om betalingen te verrichten kom je terecht in een portal van de
betreffende betaal ondersteuner. Deze betaal ondersteuner kan via de code van deze
knoppen ook informatie verzamelen. Digusti heeft daar geen invloed op. Door het drukken
op de knop worden cookies geladen. Voor het gebruik van en de werking van de cookies
van de betaal ondersteuners en om te zien wat er gebeurt met jouw gegevens die via de
cookies worden verzameld en de privacyverklaring van de verschillende platforms zie het
beleid van deze platforms:
o
o
o
o

Paypal;
Visa;
Ideal;
Mastercard.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de
internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per
browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de helpfunctie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.
Hoe kan ik mijn gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
In onze privacy verklaring kun je meer lezen over wie wij zijn, hoe je contact met ons kunt
opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. Je kunt jouw persoonsgegevens
inzien, corrigeren of laten verwijderen. Stuur dan een e-mail naar info@digusti.nl .
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