Cookieverklaring Axon Connect
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers teruggestuurd worden. Hier leest u meer over het soort cookies dat u op onze website
kunt tegenkomen.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken zoals hoe de bezoekers op de site terecht zijn gekomen, hoe lang,
hoe vaak en door hoeveel bezoekers elke pagina’s van de site wordt bezocht, welke routes op de site
worden afgelegd, welke browsers door bezoekers worden gebruikt en uit welke plaatsen bezoekers
komen. Het doel hiervan is om op algemeen niveau inzicht te krijgen in welke delen van de site de
meeste aandacht krijgen van bezoekers en wat in algemene zin het surfgedrag is van bezoekers.
Daarnaast is het doel om de inrichting van de site zoveel mogelijk aan te kunnen passen aan de
behoeftes van de bezoekers.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt
in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Wijzigingen voorbehouden cookieverklaring
Axon Connect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring.
Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookieverklaring
geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende cookieverklaring op de hoogte
bent.
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