Cookieverklaring
Wat zijn cookies?
Net als de meeste andere websites gebruiken wij ook cookies. Dit zijn kleine bestandjes
met informatie die worden uitgewisseld tussen een webserver en de browser, tablet of
smartphone van een websitebezoeker. Cookies zijn ongevaarlijk, worden al sinds de
begindagen van internet op websites gebruikt en kunnen geen virussen of malware
verspreiden.
Weten cookies wie ik ben?
Nee! Je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze
onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag.
Welke cookies gebruiken wij?
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze
community/website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google
Analytics) zijn zeer belangrijk. Op onze website worden verschillende cookies gebruikt.
Deze worden hieronder uitgelegd.
Functionele cookies
Wij gebruiken cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website.
Zo worden cookies gebruikt om te reageren en in te loggen. Ook worden cookies gebruikt
om instellingen en voorkeuren te onthouden. Phrenos gebruikt de hiermee verkregen
gegevens niet voor andere doeleinden.
Analytische cookies
We maken op deze community/website gebruik van Google Analytics. Deze dienst maakt
gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies verkrijgen we inzicht
(statistieken) in het gebruik van deze community/website. Het gebruik van deze cookies
voldoet aan de strenge eisen van de AVG. De privacy van de bezoeker blijft met deze
analytische cookies gewaarborgd. Gegevens worden anoniem opgeslagen en niet gedeeld
voor andere doeleinden dan de analyse van het gebruik. Met de analyse van deze
gegevens kunnen wij onder andere onze community/website optimaliseren. Vind je dit
niet voldoende dan kun je Google Analytics blokkeren met de volgende dienst van
Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Cookies bij sociale knoppen
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op
Facebook, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de
sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je
ingelogd bent zodat je niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je
iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code
binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en
LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Cookies voor inhoud van derden als Youtube
Op webpagina’s kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt
gehost en op deze community/website wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slidesharepresentaties, YouTube-video’s en Storify. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen
maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en
persoonsgegevens doen kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst.
Wij hebben hier geen controle over.

