Cookiebeleid
Inleiding
Lnmk.nl is toegewijd aan het beschermen van uw privacy. We streven ernaar een
betrouwbare websites te leveren.
Onze benadering van privacy is om u duidelijke informatie te geven over ons gebruik
van gegevens.
Daarom hebben we geprobeerd het juridische en technische vaktaal tot een
minimum te beperken.
In dit cookiebeleid wordt uitgelegd wat cookies zijn, welke soorten cookies op uw
apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt en hoe we deze
gebruiken.
Dit cookiebeleid behandelt niet hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie in
het algemeen. Raadpleeg ons privacy beleid voor meer informatie over hoe we uw
persoonlijke informatie verwerken.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden naar of geopend via uw
webbrowser of het geheugen van uw apparaat. Een cookie bevat gewoonlijk de
naam van het domein (internetlocatie) van waar de cookie vandaan komt, de
“levensduur” van de cookie (d.w.z. wanneer deze vervalt) en een willekeurig
gegenereerd uniek nummer of een soortgelijk identificatie kenmerk. Een cookie kan
ook informatie over uw apparaat bevatten, zoals gebruikersinstellingen,
surfgeschiedenis en activiteiten die worden uitgevoerd tijdens het gebruik van onze
websites.
Zijn er verschillende soorten cookies?
Sessie en permanente cookies
Er bestaan sessie cookies en permanente cookies. Sessie cookies blijven alleen totdat
u uw browser sluit. We gebruiken sessie cookies om verschillende redenen,
waaronder om meer te leren over uw gebruik van onze website tijdens één enkele
browsersessie en om u te helpen onze website efficiënter te gebruiken. Permanente
cookies hebben een langere levensduur en worden niet automatisch verwijderd
wanneer u uw browser sluit. Deze soorten cookies worden voornamelijk gebruikt om
u snel weer aan te melden bij onze website en voor analyse doeleinden.

Waar gebruiken we cookies voor?
Net als de meeste aanbieders van online websites of diensten, gebruiken wij cookies
om onze websites te laten draaien, te beveiligen en te verbeteren, onder meer door
uw voorkeuren te onthouden, u te herkennen wanneer u onze website bezoekt.
Om deze doelen te bereiken, kunnen we ook informatie van cookies koppelen aan
andere persoonlijke informatie die we over u bewaren.
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen sommige of alle van de volgende soorten
cookies op uw apparaat worden ingesteld.
Soort cookie

Beschrijving

Essentiële websitecookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u
de functies te bieden die beschikbaar zijn
via onze website, zoals toegang tot
beveiligde omgevingen.

Analytische cookies

Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe
onze website wordt gebruikt en helpen
ons onze websites voor u aan te passen en
te verbeteren.

Sociale netwerken
cookies

Deze cookies worden gebruikt om u in
staat te stellen pagina’s en inhoud die u op
onze website interessant vindt te delen via
sociale netwerken van derde partijen en
andere websites.

Hoe kunt u cookies beheren?
Er zijn verschillende opties voor het beheren van cookies voor u beschikbaar.
Houd er rekening mee dat wijzigingen die u aanbrengt in uw cookie voorkeuren, het
bladeren op onze website een minder bevredigende ervaring kunnen opleveren.
In sommige gevallen kunt u zelfs merken dat u niet in staat bent om onze gehele
website of een gedeelte daarvan te gebruiken.
Bediening van browser en apparaten
Sommige webbrowsers bieden instellingen waarmee u cookies kunt beheren of
weigeren of om u te waarschuwen wanneer een cookie op uw computer wordt
geplaatst. De procedure voor het beheren van cookies verschilt voor elke
internetbrowser.
U kunt de specifieke stappen in het helpmenu van uw eigen browser bekijken.

U kunt mogelijk ook apparaat-ID’s opnieuw instellen door de juiste instelling op uw
mobiele apparaat te activeren. De procedure voor het beheren van apparaat-ID’s is
voor elk apparaat verschillend.
U kunt de specifieke stappen in het help of instellingenmenu van uw eigen apparaat
bekijken.
Sociale cookies
Om u in staat te stellen inhoud op sociale media te delen, gebruiken sommige
functies van deze website plug-ins voor sociale media (bijvoorbeeld Facebookknoppen).
Google™ cookies
Dingen over de technologie voor gegevensverzameling van Google waarvan Google
zeker wil weten dat u het weet
Google Analytics
We gebruiken Google Analytics, een dienst van Google die cookies en andere
technologieën voor gegevensverzameling gebruikt om informatie te verzamelen over
uw gebruik van de website om websitetrends te rapporteren.
U kunt zich afmelden voor Google Analytics door
naar www.google.com/settings/ads te gaan of door de afmeld browser add-on van
Google Analytics te downloaden op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Hoe u contact met ons kunt opnemen?
Als u vragen hebt over dit cookiebeleid, kunt u ons als volgt bereiken:
Via het contact formulier op de websites.

