1.

Cookiestatement
Provilla B.V. maakt op haar websites gebruik van cookies. In dit cookiestatement leest u meer
over de cookies en op welke manier Provilla B.V. de cookies toepast op haar website(s).

2.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele
telefoon worden geplaatst. Sommige van deze cookies zijn nodig om de site te laten werken;
andere helpen ons de website te verbeteren of maken het mogelijk u een betere
gebruikservaring aan te bieden.

3.

Soorten cookies
De cookies die Provilla B.V. plaatst bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet aan u als
individu te koppelen. De informatie die door middel van cookies door Provilla B.V. (of derden)
wordt verzameld gebruiken wij voor de volgende toepassingen:
Voor functionele doeleinden: om het navigeren op de website van Provilla B.V. te
vergemakkelijken.
Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de Provilla B.V. website te analyseren.
Hiermee kunnen we zien welke pagina's het meest bezocht worden en waar foutmeldingen
ontstaan.
Voor het meten van media inzet: wij houden bij hoeveel en welke advertenties aan u zijn
getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of
u op een advertentie heeft geklikt.
Voor het testen van pagina(onderdelen): hiermee kunnen we onze website aanpassen aan de
wensen en gebruikerservaringen van onze bezoekers.

4.

Overzicht Cookies
PHPSESSID

5.

Facebook, LinkedIN en Twitter
Op diverse pagina’s op de Provilla B.V. website zijn knoppen opgenomen waarmee informatie
van Provilla B.V. kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter.
De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die
wordt aangeleverd door Facebook LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de
informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. Provilla B.V. heeft
daarop geen invloed.
Leest u de privacyverklaring van Facebook, van LinkedIn en van Twitter om te zien welke
gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

6.

Verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden
in de Help-functie van uw browser

