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Cookieverklaring Edufax B.V.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes gegevens, opgeslagen in tekstbestanden, die op uw computer of ander apparaat worden opgeslagen
als websites in een browser worden geladen. Ze worden veel gebruikt om u en uw voorkeuren te onthouden voor een enkel
bezoek (via een “sessiecookie”) of voor meerdere herhaalde bezoeken (via een “permanente cookie”). De cookies zorgen voor
een consistente en efficiënte ervaring voor bezoekers en voeren essentiële functies uit. Zo’n functie kan inhouden dat een
gebruiker zich kan registreren of ingelogd kan blijven. Cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt ("first
party cookies"), of door derde partijen, zoals degenen die reclame- of analysediensten aanbieden op de website ("tracking
cookies").
Zowel websites als HTML e-mails kunnen ook andere trackingtechnologieën bevatten, zoals 'webbakens' of 'pixels'. Dit zijn
meestal kleine transparante afbeeldingen die ons statistieken verschaffen, voor vergelijkbare doeleinden als cookies. Ze
worden vaak gebruikt in combinatie met cookies, hoewel ze niet op dezelfde manier op uw computer worden opgeslagen. Als
u cookies uitschakelt, dan kunnen webbakens nog steeds worden geladen, maar hun functionaliteit zal beperkt zijn.

Hoe gebruiken wij cookies?
Om onze website(s) goed te laten werken, moeten we bepaalde basisinformatie over onze gebruikers verzamelen. Om dit te
doen, maken we bestanden die bekend staan als cookies op de apparaten van onze gebruikers. Deze cookies zijn ontworpen
om informatie over de gebruiker en het gebruik van onze website (s) te verzamelen en op te slaan. We verzamelen een aantal
van deze cookies om verschillende redenen, bijvoorbeeld voor het analyseren van onze eigen prestaties of het aanpassen van
de webinhoud die is afgestemd op de eigen voorkeuren of specificaties van de gebruiker. Met de cookies die we gebruiken,
kunnen we onder meer gegevens gebruiken om onze website te verbeteren. Hiermee willen we de gebruikerservaring van onze
services en platforms veel soepeler en interactiever maken.

Welke cookies gebruiken wij?
Elke cookie heeft zijn eigen doel. Over het algemeen kunnen de cookies als volgt worden gecategoriseerd: strikt noodzakelijk,
functionele cookies, analytische cookies en tracking- of third-party cookies. In dit document hebben we de cookies die we op
onze website gebruiken per categorie vermeld, uitgelegd waarom we die cookies gebruiken en wanneer deze verlopen. Zonder
uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken we alleen de functionele en analytische cookies die zijn ontworpen om
bezoekersstatistieken op uw apparaat (en) te analyseren.
Strikt noodzakelijk
Deze cookies zijn essentieel voor onze website om haar basisfuncties uit te voeren.
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Functionele cookies
Voor het goed functioneren van onze website zijn ook een aantal functionele cookies nodig. We gebruiken functionele cookies
om uw voorkeuren te onthouden en om u te helpen onze website efficiënt te gebruiken. Deze cookies kunnen worden gebruikt
om informatie op te slaan zoals accountnaam, taal en locatie. We gebruiken de volgende functionele cookies op onze website:
Naam:

Geplaatst door:

Bewaartermijn:

Doel:

SERVERID

Edufax.nl

Sessie

Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker toe te wijzen aan
een specifieke server – deze functie is nodig voor de
functionaliteit van de website.

CookieConsent

Edufax.nl

1 jaar

Deze cookie slaat de toestemmingsstatus van de gebruiker op
voor het huidige domein.

Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen informatie over hoe gebruikers omgaan met onze websites. Deze statistieken geven ons inzicht
in hoeveel bezoekers onze website ontvangt en helpen ons te meten welke pagina's het meest of het minst vaak worden
bezocht. Deze cookies stellen ons daardoor in staat om verbeteringen aan te brengen aan onze website en om een meer
gebruiksvriendelijke ervaring mogelijk te maken. We gebruiken de volgende analytische cookies:
•
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics. Daarmee kunnen we bijhouden hoe gebruikers onze website gebruiken en
hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met
inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over onze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun
campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie met derden delen, als Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij
hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie uit Google Analytics te gebruiken voor andere Google
diensten.
Naam:

Geplaatst door:

Bewaartermijn:

Doel:

_gat_

Google Analytics

1 dag

Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken naar de
servers van Google Analytics te monitoren.

_ga

Google Analytics

2 jaar

Deze cookie wordt gebruikt om verschillende bezoekers van
elkaar te kunnen onderscheiden.

_gid

Google Analytics

1 dag

Deze cookie maakt voor iedere pagina die op onze website
wordt bezocht een eigen nummer aan.

collect

Google Analytics

Sessie

Deze cookie wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics
te sturen over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. De
cookie volgt het apparaat van de bezoeker en de
marketingkanalen.

Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies die afkomstig zijn van een ander domein dan het domein dat u bezoekt. Deze omvatten sociale
mediaplatforms zoals Facebook en Twitter (door het gebruik van deelknoppen) of ingesloten inhoud van YouTube. Als gevolg
hiervan kunnen cookies door deze derde partijen worden ingesteld en door hen worden gebruikt om de online activiteit van de
gebruiker te volgen. Bedrijven gebruiken deze tracking cookies vaak om online activiteiten samen te voegen tot een klantprofiel
en om vervolgens specifieke advertenties op maat te maken. Edufax B.V. heeft geen directe controle over de informatie die
door deze cookies wordt verzameld. We gebruiken de volgende tracking cookies: momenteel geen
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Naam:

Geplaatst door:

Bewaartermijn:

Doel:

-

-

-

-

Op onze website tonen we buttons naar sociale media, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube. Om deze buttons te
laten functioneren plaatsen deze social media bedrijven cookies, zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent ingelogd op
dat sociale netwerk. Ook zij verzamelen op die manier gegevens over u. Voor meer informatie over de gegevens die social
media bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.
•
•
•
•
•
•

Google
Google Analytics
Twitter
Facebook
LinkedIn
YouTube

Toestemming
Alle cookies die natuurlijke personen kunnen identificeren worden beschouwd als persoonsgegevens. Ook een IP-adres is dus
een persoonsgegeven. Om die reden kunnen wij deze cookies alleen plaatsen met uw toestemming. Bij het eerste bezoek aan
onze website krijgt een cookiemelding te zien, waarin wij om uw toestemming vragen. U moet expliciet aangeven of u akkoord
gaat met het plaatsen van de cookies conform ons cookiebeleid (opt-in). Uiteraard bieden wij aan u ook de mogelijkheid om
uw toestemming in te trekken (opt-out). U dient dan eerst de geplaatste cookies te verwijderen. Bij uw eerstvolgende bezoek
aan onze website kunt u vervolgens het akkoord op de cookies weigeren. U kan er ook voor kiezen om via (de instellingen van)
uw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Raadpleeg indien nodig hiervoor de helpfunctie van uw browser. Hiermee
blokkeert u ook meteen de cookies van andere websites die u bezoekt. Let wel, bij het blokkeren van alle cookies kan de
website minder goed functioneren. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan.

Contact
U kan op ieder moment contact met ons opnemen als u vragen of verzoeken heeft. Onze gegevens zijn:
Edufax B.V.
Valkenswaardseweg 3a
5595 CA Leende
Telefoon

+31 (0) 402047470

E-mail

info@edufax.nl

U vindt ons ook via de volgende social mediakanalen:
Youtube

https://www.youtube.com/user/EdufaxNL

Twitter

https://twitter.com/edufaxnl?lang=nl

Facebook

https://www.facebook.com/EdufaxNL/

LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/edufax

Aanpassingen
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Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op
deze website worden gepubliceerd.
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