Cookieverklaring En Serio
En Serio gebruikt cookies, maar zeer beperkt! Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
Wij maken gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een analytische cookie met als doel data te
verzamelen om jou uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. De verkregen informatie wordt
verzonden en opgeslagen op Google servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben heeft hier geen invloed op. Wel hebben we maatregelen getroffen om jouw privacy te
waarborgen: we zijn met Google een verwerkersovereenkomst overeengekomen en de laatste nummers van jouw IPadres zijn gemaskeerd. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere
Google-diensten. Ook gebruiken we Google Tag Manager zodat we, als we dat in de toekomst willen, conversies
kunnen meten. De privacyverklaring van Google lees je hier.
Verder gebruiken wij Mailchimp om onze nieuwsbrief te versturen. Zodra jij je inschrijft voor de nieuwsbrief, dan
verstuurt Mailchimp een bevestigingsmail. Om deze email correct te versturen plaatst MailChimp een cookie/pixel
zodat wij weten of deze mail is gelezen. De privacyverklaring van MailChimp lees je hier.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het
uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert.
Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dan dien je deze handeling zo vaak als nodig te
herhalen.
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