
COOKIE STATEMENT ALTURA

Introductie

Welkom bij het Cookie Statement van Altura. Hierin vindt u informatie over cookies in het algemeen

en welke cookies wij gebruiken op onze Website. Met “Website” wordt bedoeld www.altura.io.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn eenvoudige kleine bestandjes die met pagina’s van een Website worden meegestuurd en

door uw browser op uw harde schrijf van uw computer worden opgeslagen.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de

instructies en/of met behulp van de helpfunctie van uw browser.

In het algemeen kunt u meer over cookies te weten komen op www.aboutcookies.org.

Toestemming

Als u onze Website bezoekt, kunt u via de cookie banner aangeven welke categorieën cookies u wilt

accepteren. Voor het plaatsen van functionele cookies hebben wij uw toestemming niet nodig. Deze

cookies zijn altijd ingeschakeld omdat die noodzakelijk zijn voor het goed laten functioneren van ons

Platform. Ook voor de analytische cookies die wij plaatsen hebben wij uw toestemming niet nodig,

omdat de manier waarop wij ze gebruiken geen of slechts een zeer beperkte impact heeft op uw

privacy. Voor het plaatsen van tracking cookies hebben wij uw toestemming wel nodig. Via de cookie

banner kunt u die toestemming geven.

De cookies die wij gebruiken

Wij gebruiken de volgende categorieën cookies:

● functionele cookies

Naam reden Verloop tijd

Youtube Onze website heeft videos
embedded staan tussen de
andere content. De Youtube
Embed functionaliteit
benodigd deze cookies.

216 uur

● analytische cookies

Naam reden Verloop tijd

Google Analytics Om een beeld te vormen bij
onze doelgroep en de mensen
die onze website bezoeken.

336 uur

http://www.altura.io
http://www.aboutcookies.org


Zoals hun interesses, leeftijden
en locaties.

Google Ads Remarketing als
targetingfunctie in AdWords
van Google, waarmee we
advertenties tonen aan
gebruikers die al eerder op
onze website zijn geweest.

336 uur

● tracking cookies

Naam reden Verloop tijd

Hotjar We gebruiken Hotjar om de
behoeften van onze gebruikers
beter te begrijpen en onze
dienst plus de daarbij
behorende ervaring te
verbeteren.

24 uur

Cookies andere websites

Wanneer u via onze Website een andere website bezoekt, dan kan het zijn dat die Website ook

cookies plaatst. Daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk. Als u wilt weten welke cookies die website

plaatst, moet u het cookie statement van die website bekijken.

Wijzigingen

Wij passen dit Cookie Statement van tijd tot tijd aan, bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe

regelgeving of omdat we de werking van onze Website aanpassen. De nieuwste versie van dit Cookie

Statement is altijd te raadplegen op onze Website.


