Cookies www.openc.nl
Cookies
www.openc.nl maakt gebruik van cookies. Dit doen we om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die we op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. Zo wordt
informatie over uw websitegebruik bijgehouden. Cookies maken het bezoek aan websites gebruiksvriendelijker.
Onderstaand ziet u de cookies die worden gebruikt op www.openc.nl. De namen komen overeen met de bestanden
die worden geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

Google Analytics
Wij gebruiken cookies van Google Analytics om het gebruik van de website te meten en een analyse te maken van
welke bezoekers er op welke webpagina’s (terug)komen. Ook zetten wij cookies in om het bereik van content die
afkomstig is van de site, te meten op social media kanalen. Google Analytics is een webanalyseservice.
www.openc.nl heeft voor het correct gebruik van persoonsgegevens een bewerkersovereenkomst gesloten met
Google Inc.
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Algemene bezoekgegevens
www.openc.nl is uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de website. Daarom
worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden (bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina's), zonder dat de
bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen
deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te kunnen zetten. Op deze wijze kan onze
dienstverlening verder worden verbeterd.

Afmelden cookies
Wilt u toch liever geen gebruik maken van cookies dan kunt u deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen
via uw internetbrowser.
Meer informatie hierover voor de verschillende internetbrowsers vindt u hier:
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over internetbezoek volgen met cookies op de website van de
rijksoverheid.
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