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Cookie Verklaring 

Cookie Verklaring Deze Cookie Verklaring is van toepassing op de websites Winnock 

(winnock.nl) en Kannick (kannick.nl), hierna te noemen, Winnock. Bij het gebruik van de 

websites van Winnock kan door Winnock en/of door derden informatie over uw gebruik 

worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.  

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en 

door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe 

dat uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. De 

informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Winnock en/of derden wordt 

verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt: 

 • Voor functionele doeleinden: om het navigeren, het verwijzen/aanmelden en het inloggen 

op de websites van Winnock te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren bij 

gebruik van de websites van Winnock te onthouden. Ook voor de share mogelijkheid via 

social media. 

 • Voor analytische doeleinden: om het gebruik de Winnock websites te analyseren. 

Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina 

bezoeken, zodat wij weten welke (onderdelen) van onze websites populair zijn.  

Toelichting functionele doeleinden  

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en uw de 

mogelijkheid te geven contact met ons op te nemen via online formulieren. Daarnaast is het 

dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. De artikelen en/of sommige 

pagina’s (content) die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via 

social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social 

media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u 

een artikel wilt delen. Deze cookies maken het dus mogelijk dat: ingelogde gebruikers van 

geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen. Voor de 

cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee 

verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites 

daarover geven.  

Toelichting analytische doeleinden  

De websites maken gebruik van Google Analytics-cookies, hiermee worden algemene 

bezoekgegevens bijgehouden. Voor statistische analyse van bezoek- en klikgedrag op onze 

website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt;  

• Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;  

• Wij hebben er voor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren.  

• Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;  

• Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google 

Analytics-cookies.  
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Verwijderen en weigeren van cookies  

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en 

het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop, verschilt per browser; 

raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Let op: indien u cookies weigert 

en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken.  

Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de 

computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van 

meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als 

nodig te herhalen.  

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn 

niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet 

op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel 

opgebouwd.  

Privacy  

Op de persoonsgegevens die Winnock eventueel op basis van de geplaatste cookies 

verwerkt is de Privacy Verklaring van Winnock en Winnock Zorg van toepassing.  

 

Wijziging van deze Verklaring  

Winnock behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie 

Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze 

Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende 

Cookie Verklaring op de hoogte bent.  

 

Bijgewerkt op: 25 juni 2018 


