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Voor onze website gebruiken wij verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf
controle hebt over jouw online privacy. Om die reden zijn wij duidelijk over welke cookies we
waarvoor gebruiken.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die een website plaatst op het moment dat u de website bezoekt. In
deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website u
bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Dat is handig als u niet steeds opnieuw wilt
inloggen.
Welke cookies gebruiken wij?
•
•
•

Functionele cookies. Deze plaatsen wij altijd en zijn nodig om de website goed te laten
functioneren. Deze cookies hebben weinig impact op uw privacy en worden anoniem
ingezet. Zo kunnen wij onze online dienstverlening goed uitvoeren.
Niet-functionele cookies. Pas wanneer u akkoord gaat met het plaatsen van cookies,
plaatsen we ook een aantal niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende
doeleinden en zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
Analytische cookies. Ook hier geeft u zelf, net als bij de niet-functionele cookies,
akkoord voor. Met analytische cookies meten wij het websitebezoek: bijvoorbeeld hoe
vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten wij
welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De
statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Met analytische
cookies verzamelen we onder andere de volgende gegevens:

o Het aantal bezoekers op onze website;
o Hoe lang een bezoeker zich op onze website bevindt;
o Waar bezoekers naar zoeken;
o Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals het

besturingssysteem en de schermgrootte;
o Hoe je op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat je op een advertentie
van ons hebt geklikt);
o Producten die je hebt gekocht of toegevoegd aan het winkelwagentje in onze webshop;
o De snelheid van onze website om je browser te kunnen meten. Met deze informatie
kunnen we mogelijke problemen met de prestaties van onze website op tijd ontdekken en oplossen.
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en
hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen
informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Wanneer er geen expliciete toestemming is verkregen voor het
gebruik van Google Analytics zullen wij Google de IP-adressen laten anonimiseren. De informatie
die we verkrijgen via Google Analytics cookies vervalt na 14 maanden. Lees het privacybeleid van
Google voor meer informatie over de gegevensverwerking.
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Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de website aan Univitaal te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit
van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken; wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google
gesloten waarin strikte afspraken staan over wat zij mogen bijhouden. Univitaal heeft Google niet
toegestaan de verkregen analytics te gebruiken voor andere Google diensten.
Sociale media deel-knoppen
Op de site kunnen deel-knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media
platformen, zoals Facebook en Instagram. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf
en maken gebruik van een cookie. De cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet
opnieuw op Facebook of Instagram hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen.
Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de
privacyverklaring van Facebook en Instagram inzien.

