Cookies

LegalRail

LegalRail plaatst Functionele cookies, om haar website naar behoren te laten functioneren en
Analytische cookies waarmee LegalRail het gebruik van de website kan meten. Deze cookies gebruiken
geen persoonsgegevens.
Cookies. Op de website van LegalRail worden zogenaamde "cookies" gebruikt. Dit zijn kleine informatiebestanden
die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden
opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren. U kunt in uw
browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot
verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van LegalRails Website. Meer
informatie over cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type browser, kunt verwijderen,
kunt u vinden op: www.allaboutcookies.org.
LegalRail maakt gebruik van de volgende cookies:
a. Strikt noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die u in staat stellen om bijvoorbeeld de website te bekijken en de functies op de website (zoals
doorklikken naar een persbericht) te gebruiken. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kunt u
mogelijk bepaalde delen van de Website niet behoorlijk gebruiken.
b. Functionaliteitscookies
Dit zijn cookies die LegalRail in staat stellen om uw keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, e.d.) te onthouden, om
het gebruiksgemak van de website te verhogen en u relevantere informatie te kunnen tonen.
c. Analytische cookies
Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop u de website gebruikt,
zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik
van de website te analyseren en te optimaliseren. Het is mogelijk dat de informatie die het gebruik van deze
cookies oplevert, verzameld wordt bij een derde partij. U vindt hieronder informatie over deze derden en hoe zij
gebruik maken van de informatie die via de cookies verzameld worden.
Google Analytics
LegalRails Website maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalyse-service, die wordt aangeboden door
Google Inc. (“Google”), maakt gebruik van analytische cookies. De informatie die via de cookies verzameld wordt
over het gebruik van de website door een bezoeker wordt samen met het IP-adres van die bezoeker naar Google
gestuurd en door Google opgeslagen. Google kan die informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:
1 Rapporten met betrekking tot advertentieactiviteit leveren aan adverteerders en websites die de
advertenties hosten en ervoor zorgen dat die website-uitgevers worden betaald
2 Website- en app-eigenaren die Google Analytics gebruiken, helpen te begrijpen hoe bezoekers omgaan
met hun sites of apps
3 Fraude en andere beveiligingsrisico's detecteren en bestrijden om gebruikers en partners te beschermen
4 haar wettelijke verplichtingen nakomen
5 haar producten verbeteren.
Voor al deze activiteiten met uitzondering van punt 2 treedt Google op als verantwoordelijke voor de verwerking
en gebeurt de verwerking van de gegevens die zij over uw gebruik van de website verzamelt, dus op haar
verantwoordelijkheid.
Hoe u kunt beheren welke informatie naar Google wordt verzonden?
Hier volgen enkele manieren waarop u kunt beheren welke informatie wordt gedeeld door uw webbrowser
wanneer u de website bezoekt:
Als u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u de browser-add-on voor
Google Analytics installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy.
Als u bent ingelogd op uw Google-account, kunt u – afhankelijk van uw accountinstellingen – bepaalde
gegevens die Google verzamelt van door u bezochte sites en apps, bekijken en bewerken.
Met de incognito-modus in Chrome kunt u surfen op internet zonder dat webpagina's en bestanden
worden vastgelegd in uw browsergeschiedenis. Cookies worden verwijderd nadat u alle incognitovensters en -tabbladen heeft gesloten. Uw bladwijzers en instellingen worden opgeslagen totdat u ze
verwijdert.
Met Advertentie-instellingen kunt u beheren welke advertenties van Google u op internet te zien krijgt. U
kunt ontdekken hoe advertenties voor u worden geselecteerd, u afmelden voor Personalisatie van
advertenties en specifieke adverteerders blokkeren. Meer informatie over advertenties.

