Cookie policy van Skyberate Internet Services B.V.
Cookie policy voor het laatste bijgewerkt op 14-08-2018;
Skyberate Internet Services B.V. maakt gebruik van cookies om u de beste mogelijke online ervaring
te bieden. Skyberate Internet Services B.V. respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk
om met uw persoonsgegevens. Hoe dit in zijn werk gaat, welke persoonsgegevens er worden
verzameld en voor welke doeleinden, leest u in de cookie policy.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door pagina’s van deze website worden meegestuurd en op de
computer van de bezoekers worden opgeslagen. In de cookie wordt informatie opgeslagen zoals
bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

Toestemming geven om cookies te gebruiken
Wanneer u onze website bezoekt, tonen wij u een pop-up waarin staat dat wij cookies toepassen.
Zodra u op ‘Ok’ klikt, stemt u ermee in dat wij alle cookies verzamelen zoals beschreven in deze
cookie policy. U kunt het gebruik van cookies via uw browser uitschakelen, maar houd er rekening
mee dat onze website mogelijk niet werkt zoals u zou verwachten.

We gebruiken geen cookies voor:
●
●
●

Het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie (zonder uw uitdrukkelijke
toestemming);
Het verzamelen van gevoelige informatie (zonder uw uitdrukkelijke toestemming);
Het doorgeven van persoonlijk identificeerbare gegevens aan derden.

Welke cookies worden er gebruikt?
Functionele & technische Cookies (noodzakelijke cookies)
Sommige cookies, zoals functionele of technische cookies, zijn noodzakelijk om de website goed te
laten functioneren. Technische cookies zijn cookies om de website goed te laten werken en de
gebruikerservaring te verhogen. Functionele cookies onthouden uw voorkeuren. Door functionele
cookies te gebruiken hoeft u bijvoorbeeld bij het bezoeken van onze website niet steeds opnieuw uw
informatie in te voeren en blijft u ingelogd in het servicecenter tijdens een sessie

Analytische Cookies
Analytische cookies meten het bezoek op de website. Wij gebruiken cookies onder andere om
bezoekersstatistieken samen te stellen, zoals hoeveel mensen onze website hebben bezocht, hoe
lang ze besteden op de website, op welke pagina ze kijken etc. Dit helpt ons om onze website te
analyseren en te verbeteren. Deze zogenaamde "analyseprogramma's" vertellen ons ook, op
anonieme basis, hoe mensen de website bereikten (bijv. via zoekmachines of sociale media) en of de
bezoeker al eerder op de website is geweest. Uw IP-adres wordt nooit bewaard.
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Cookies uitschakelen
U kunt cookies uitschakelen door uw browserinstellingen aan te passen om te voorkomen dat cookies
automatisch worden geaccepteerd. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch
geaccepteerd. Wanneer u ervoor kiest om de cookies niet te accepteren, zal dit waarschijnlijk de
functionaliteit van onze website beperken.
Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen in
Firefox, Google Chrome, Safari (Mac OS X), Internet Explorer en Edge (Windows 10) vindt u hier:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen#item2

Cookie overzicht
NOODZAKELIJK COOKIES
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

Cookie consent

Skyberate.nl

Slaat de cookie status op
van de gebruiker voor het
huidige domein.

1 jaar

HTTP Cookie

ANALYTISCHE COOKIES
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

_ga

Skyberate.nl

Gebruikt om gegevens naar
Google Analytics te
verzenden over het gedrag
van de bezoeker op de
website.

2 jaar

Pixel
Tracker

_gid

Skyberate.nl

Gebruikt om gegevens naar
Google Analytics te
verzenden over het gedrag
van de bezoeker op de
website.

Tot einde
browsersessie

HTTP
Cookie

_gat

Skyberate.nl

Gebruikt om de
verzoeksnelheid te
vertragen.

Tot einde
browsersessie

HTTP
Cookie

_hjIncludedInSample

Hotjar.com

Gebruikt om gegevens naar
Hotjar te verzenden over
het gedrag op de website.

1 jaar

HTTP
Cookie

Adresgegevens:
Julianaplein 44
7003 DW Doetinchem

Contactgegevens:
T: +31 (0)316 712000
E: info@skyberate.nl

Bankgegevens:
IBAN: NL53 RABO 0314 8006 70
BIC: RABONL2U

Bedrijfsgegevens:
KVK: 57873674
BTW: NL.8527.73.730.B.01

Over de verklaring
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in deze cookie policy
Skyberate Internet Services B.V. behoudt het recht voor om deze cookie policy aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De nieuwe cookie policy wordt van kracht
op het moment van publicatie. Het is wenselijk om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u
van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Skyberate Internet Services B.V. helpt u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van
uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze cookie policy, dan kunt u deze stellen door contact op te
nemen met Skyberate Internet Services B.V. via info@skyberate.nl of ga naar onze contactpagina.

Meer informatie over cookies
●
●
●
●
●

Consumentenbond: "Wat zijn cookies?"
Consumentenbond: "Waarvoor dienen cookies?"
Consumentenbond: "Cookies verwijderen"
Consumentenbond: "Cookies uitschakelen"
ICTRecht: Cookierecht.nl - alles over cookies en de cookiewet
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