COOKIESTATEMENT
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw apparatuur
wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de website. De meeste
browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens
toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw apparatuur. Indien u de
plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de website,
dan wel kan het zijn dat sommige delen van de website voor u niet toegankelijk zijn.
De cookies die op deze website worden gebruikt
Haveyoumet maakt gebruik van volgende cookies:
•

•

Functionele cookies: dit zijn cookies die technisch noodzakelijk zijn om deze website te laten
functioneren of die een door u gevraagde service of optie bieden. Zo is er een cookie dat uw
inloggegevens bewaard.
Analytische cookies: dit zijn cookies die Haveyoumet helpen om deze website te verbeteren door
ons algemene statistieken te bezorgen over uw gebruik van de website. Die cookies worden
geplaatst door een derde dienstverlener met wie wij samenwerken: Google Analytics. Dit type
cookies identificeert u niet individueel, maar helpt Haveyoumet onder meer om:
o het gebruik van deze website te analyseren of
o statistieken op te maken.

Haveyoumet gebruikt Google Analytics om het websitegebruik te analyseren. Google Analytics genereert
statistische en andere informatie over het gebruik van deze website door middel van cookies. Google
slaat deze informatie op en gebruikt ze voor rapporteringsdoeleinden. Google’s privacybeleid is
beschikbaar op http://www.google.com/privacypolicy.html.
Google maakt tevens deel uit van het Privacy Shield Framework, dat instaat voor de naleving van
databeveiligingsrichtlijnen tussen Europa, Zwitserland en de Verenigde Staten.
Vragen
Vragen en/of opmerkingen over dit cookiestatement kunnen kenbaar worden gemaakt per e-mail via
info@haveyoumet.online. Het streven van Haveyoumet is om binnen vier weken na ontvangst van een
vraag en/of opmerking te reageren.
Wijziging cookiestatement
Het is mogelijk dat in dit cookiebeleid wijzigingen worden aangebracht. Dit cookiestatement is voor het
laatst bijgewerkt op 22 februari 2018.

