Cookiebeleid

In overeenstemming met artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil
POM Limburg haar bezoekers van de website informeren over het gebruik van cookies. Bij uw eerste
bezoek aan onze website vragen wij de toestemming om cookies in te schakelen. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden geplaatst. Ze
bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij of zij die informatie niet
opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website.
Het is mogelijk dat tijdens een bezoek aan onze website een cookie wordt opgenomen op de harde
schijf van de bezoeker. Cookies vergemakkelijken het bezoek aan de website en helpen ons om
gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en trends in het gebruik te volgen. Wij
leggen echter geen verband tussen de informatie die wordt bewaard door de cookies en nominatieve
gegevens betreffende de bezoekers van onze website.
Cookies hebben meestal ook een vervaltermijn. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch
verwijderd wanneer je je browser afsluit, terwijl andere een langere tijd op je computer blijven staan,
soms zelfs tot je ze handmatig verwijdert.
Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke
doeleinden.
Onze website maakt gebruik van Google Analytics cookies en ReCaptcha gerelateerde cookies. Via onze
website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google
Analytics en Doubleclick diensten. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen
indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. ReCaptcha gerelateerde cookies garanderen dat
ingevulde gegevens en verstuurde berichten werden ingevoerd/verstuurd door personen en niet door
robots. Automatisch aangemaakte berichten worden geweerd van onze website. Hiertoe wordt
informatie verzameld en opgestuurd naar de Google ReCaptcha-dienst. De aldus verkregen informatie
wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde IP-adres van je computer, overgebracht naar en
opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de ’Privacy Shield
Principles’ en is aangesloten bij het ’Privacy Shield Program’ van het Amerikaanse Ministerie van
Handel. Dit houdt in dat er een passend beschermingsniveau wordt geboden voor de verwerking van
eventuele persoonsgegevens. Meer informatie hierover lees je in het privacybeleid van
Google (https://policies.google.com).
Je kunt jouw browser zo instellen dat je bij je volgende bezoeken aan de website geen nieuwe cookies
meer ontvangt, of slechts bepaalde soorten cookies. De wijze waarop verschilt per browser: raadpleeg
eventueel de hulpfunctie van je browser. Daar kan je ook vinden hoe je reeds eerder geplaatste cookies
kunt verwijderen. Als je helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dien je deze instellingen te
wijzigen in alle browsers en op alle computers/apparaten die je gebruikt. Als je cookies weigert en/of
verwijdert, kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website
of dat je geen toegang hebt tot bepaalde onderdelen van de website.
Gelieve dit cookiebeleid te lezen in samenhang met onze privacyverklaring waarin u nog meer
informatie kan terugvinden omtrent onze organisatie en werking.
Wij hebben het recht om deze cookieverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd het laatst gewijzigd
op 10/04/2020.

