Cookieverklaring abbGrowers
Wat is een cookie?
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers teruggestuurd worden.
Welke cookies worden er momenteel gebruikt door ons?
Functionele cookies:
Functionele cookies helpen ons om onze website goed te laten functioneren en om basis
functionaliteiten voor u beschikbaar te maken. Denk hierbij aan pagina navigatie, taal instellingen en
toegang tot de website. Onze website kan zonder deze cookies niet optimaal functioneren.
Cookienaam: fe_typo_user
Opslagperiode: sessie
Cookienaam: pll_language
Opslagperiode: 16 dagen
Analytische cookies
Met analytische cookies meten we hoe de website wordt gebruikt en waar vandaan bezoekers op de
website zijn gekomen. Deze informatie wordt gebruikt om de website te optimaliseren.
Cookienaam: _ga / _gat/ _gid/ collect google-analytics.com Pixel/ e.gif collect/ nQ_visitId
Opslagperiode: _ga: 2 jaren / _gat: 1 dag/ _gid: 1 dag/ collect google-analytics.com Pixel: sessie/ e.gif
collect: sessie/ nQ_visitId: 1 jaar

Google Analytics
Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie
te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te
houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Voor de
uitoefening van uw rechten verwijzen wij naar onze privacy statement van onze website. Om
misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het
gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in
kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Indien u cookies uitschakelt of geen cookies accepteert, kan dit leiden tot beperkingen in de
functionaliteit van onze websites.
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