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Cookie policy
De Hortus Botanicus Amsterdam ("ons", "wij", “we”” of "onze") maakt gebruik van cookies op de
https:/dehortus.nl (de "website"). Wanneer u gebruik maakt van de website, gaat u akkoord met het
gebruik van cookies.
Onze cookies policy verduidelijkt wat cookies zijn, hoe we cookies gebruiken, uw keuzes wat betreft
cookies en meer informatie over cookies.
Wat zijn cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die naar uw browser verstuurd worden door een website die u
bezoekt. Een cookiebestand wordt opgeslagen in uw webbrowser en laat de website of een derde
partij toe u te herkennen om uw volgende bezoek makkelijker te maken en de website meer op u af
te stemmen.
Hoe gebruiken wij cookies
Wanneer u gebruik maakt van en s maakt van onze website, plaatsen we cookiebestanden in uw
webbrowser.




Functionele cookies;
Voorkeurs cookies;
Analytische cookies;

Functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om het surfen op de website(s) van de Hortus mogelijk te maken en de
functies te kunnen gebruiken, waaronder het toegang krijgen tot beschermde onderdelen van de
website.
We kunnen deze cookies gebruiken voor:





Bij het invullen van een formulier om deze gegevens tussentijds voor u te bewaren.
Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal
Het uitlezen van uw browserinstellingen, zodat we onze website optimaal op uw scherm
kunnen weergeven;
Het gelijkmatig laden van de website, zodat deze toegankelijk blijft;

Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van bezoekers aan onze website, zoals vaak
bezochte pagina’s en het feit of bezoekers foutmeldingen krijgen. Dit stelt ons in staat de structuur,
navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken
en andere rapporten worden niet aan individuen gelinkt.
IP-adressen worden geanonimiseerd.
We kunnen deze cookies gebruiken voor:




Het bijhouden van het aantal bezoekers aan onze webpagina’s;
Het bijhouden van de tijdsduur van elk bezoek op onze website;
Het bepalen van de volgorde waarop een bezoeker de verschillende pagina’s op onze
website bezoekt;
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Het beoordelen welke onderdelen van de site verbetering behoeven;
Het optimaliseren van de website.

We kunnen software als Google Analytics gebruiken om paginagebruik, pagina-interacties en
surfroutes op onze sites te analyseren. Dit wordt “websitemeting” of “webanalyse” genoemd.
Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google
Analytics gebruikt cookies om het gebruik van de website door Gebruikers te analyseren. Op basis
van de richtlijnen van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens hebben we met betrekking tot
Google Analytics:




Een “Verwerkingscontract” afgesloten met Google;
IP-adressen geanonimiseerd voordat deze verwerkt worden in Google Analytics;
Gegevens niet gedeeld met Google.

Je kan voorkomen dat de gegevens die het cookie genereert en die betrekking hebben op het gebruik
van de website (inclusief jouw IP-adres) worden verzameld en verwerkt door Google door de
volgende browserplug-in te downloaden en te
installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
Welke keuzes heeft u met betrekking tot cookies
Als u cookies wenst te verwijderen of uw webbrowser de opdracht wilt geven om cookies te
verwijderen of te weigeren, gaat u naar de helppagina’s van uw browser.
Let wel op dat indien u cookies verwijdert of weigert ze te accepteren, u misschien niet alle
aangeboden functionaliteiten zal kunnen gebruiken, u uw voorkeuren misschien niet zal kunnen
opslaan en sommige van onze pagina’s misschien niet correct getoond zullen worden.





Voor de Chrome webbrowser, gaat u naar deze pagina van Google:
https://support.google.com/accounts/answer/32050
Voor de Internet Explorer webbrowser, gaat u naar deze pagina van Microsoft:
http://support.microsoft.com/kb/278835
Voor de Firefox webbrowser, gaat u naar deze pagina van Mozilla:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Voor de Safari webbrowser, gaat u naar deze pagina van Apple:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Voor elke andere webbrowser, gaat u naar de officiële webpagina’s van uw webbrowser.
Waar kan u meer informatie vinden over cookies
U kan meer info vinden over cookies op volgende website van derden:
AllAboutCookies http://wwww.allaboutcookies.org

