
Cookieverklaring 
Laatst gewijzigd op: 17 maart 2021 
 
1. Het gebruik van cookies 
Connectingonline.nl maakt gebruik van cookies. “Cookies zijn kleine bestanden die de 
aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een 
computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen 
over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.”  (Autoriteit 
Persoonsgegevens. (z.d.). Cookies. Geraadpleegd op 17 maart 2021, van 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-
post/cookies) 
 
2. Toestemming voor het plaatsen van cookies 
Voor het gebruik van bepaalde type cookies is toestemming nodig van de gebruiker. Voor de 
cookies die wij gebruiken is geen toestemming vereist. 
 
3. Cookies beheren 
Om cookies uit te schakelen in jouw browser volg je een van de onderstaande 
handleidingen. 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-
voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen 
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US 
 
4. Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens 

• Recht op duidelijke informatie. 
• Recht op inzage. 
• Recht op rectificatie en aanvulling. 
• Recht op vergetelheid. 
• Recht op gegevens portabiliteit. 
• Recht op bezwaar. 

Wil je een van deze rechten uitoefenen of heb je een klacht dan kun je contact met ons 
opnemen via de contactgegevens zoals vermeld onder contactinformatie. Je hebt als 
gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 5. Welke cookies gebruiken wij 
Naam: _ga 
Domein: connectingonline.nl 
Type: Analytische cookies 
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een 
willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het wordt opgenomen in elk 
paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens 
voor de site analyserapporten te berekenen. 
Bewaartijd: Maximum 2 jaar 
Naam: _gid 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US


Domein: connectingonline.nl 
Type: Analytische cookies 
Doel: Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een 
willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als klant-ID. Het wordt opgenomen in elk 
paginaverzoek op een site en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en campagnegegevens 
voor de site analyserapporten te berekenen. 
Bewaartijd: Maximum 1 dag 
Naam: Elementor 
Domein: connectingonline.nl 
Type: Analytische cookies 
Doel: Volgen van acties door gebruikers op een webpagina. 
Bewaartijd: Permanent 
 
 6. Slot 
Deze cookieverklaring passen we af- en toe aan, bijvoorbeeld als we onze website aanpassen 
en gebruik maken van nieuwe cookies of als de regelgeving rondom cookies wijzigt. Voor de 
laatste versie kun je deze webpagina raadplegen. 
 
7. Contactgegevens 
Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met info@connectingonline.nl. 
 


