COOKIES
Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat u zelf
controle heeft over uw online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren
over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op
het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over
iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om
de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.
Typen cookies
We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn
noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard
geplaatst en worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert. Naast functionele
cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een nietfunctionele cookie. Hij is namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website.
Hierdoor weten we welke websiteonderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website
kunnen verbeteren. Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een
aantal andere niet-functionele cookies. Wij vragen altijd uw toestemming voor het vragen van nietfunctionele cookies.
WICC maakt gebruik van de volgende niet-functionele cookies:
Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de
gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de
gebruikers.
Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:
•
•
•
•
•

Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's.
Het bijhouden van de duur van het bezoek.
De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
Technische kenmerken zoals: het ip-adres en gegevens over uw browser en apparaat
waarmee u onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
Vanaf welke pagina u op onze website terecht bent gekomen.

Cookies voor Social Media integratie
Op onze website staan Social Media buttons waarmee u direct op onze Social Media pagina’s
terecht komt. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals
Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze u kunnen herkennen wanneer u bent
ingelogd op dat sociale netwerk. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven
verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig
wijzigen.

Cookies blokkeren en verwijderen
Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de
cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al
eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien
gewenst) zelf te verwijderen.
Gebruikte cookies door derden
Wageningen International Congress Centre maakt gebruik van diensten van de hieronder genoemde
derden partijen. Deze partijen kunnen tijdens het gebruik van hun diensten ook cookies op uw
device opslaan.
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