Cookie beleid site Legal Counselors
Inleiding
Om meer service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van
cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden
daardoor makkelijker in gebruik.
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren,
zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je
digitale winkelwagentje bij.
Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina’s - door
bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om je surfgedrag te
volgen.
Zo kunnen sites en adverteerders iets over je voorkeuren te weten komen waardoor ze relevantere
advertenties kunnen laten zien. Advertenties zijn in de meeste gevallen noodzakelijk om de website
te bekostigen. Dankzij cookies zijn ze zoveel mogelijk aangepast aan je eigen interesses.
Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat
gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande linken om meer uitleg te krijgen. Bedenk wel
dat je na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten
instellen of opnieuw moet inloggen.
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het
gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er
met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.
Onze website gebruikt cookies voor:


Het onthouden van producten die u aan uw boodschappenmandje toevoegt tijdens het
online winkelen.



Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen
zoekresultaten, etc.



Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste
buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm.



Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te
kunnen weergeven.



Het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal
opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.



Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@legalcounselors.nl

