Cookies

Deze informatie is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het gebruik van onze website worden meegestuurd en die
uw computer of mobiele apparaat opslaat. Behalve de cookies die ALPA advocaten (hierna: ALPA)
meestuurt kunnen ook derden cookies via onze website plaatsen.
2. Welke cookies gebruikt ALPA ?
We maken gebruik van verschillende soorten cookies. Hieronder leggen we uit om welke cookies het
gaat. Ook cookies van derden vallen hieronder.
Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert en u gemakkelijk van de site
gebruik kunt maken. Denk hierbij aan cookies die uw inloggegevens opslaan voor onze website. Zo
hoeft u niet iedere keer opnieuw uw je gegevens in te vullen. Functionele cookies maken weinig
inbreuk op de privacy. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming van u als bezoeker
van de ALPA website nodig.
Analytische cookies
Om onze site steeds verder te kunnen verbeteren en aanpassen, gebruiken wij analytische cookies.
Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoe, wanneer en waarmee u onze website gebruikt. Wij gebruiken
daarvoor Google Analytics.
Voor Google Analytics worden de IP-adressen van onze websitebezoekers geanonimiseerd en is
‘gegevens delen’ met Google uitgezet. Ook sloten wij een verwerkersovereenkomst met Google
waarin afspraken zijn vastgelegd over de wijze van verwerking van persoonsgegevens. Ook gebruiken
we de Google Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.
Voor het gebruik van deze cookies hoeft u als bezoeker van onze website geen toestemming te
geven.
3. Toestemming geven voor cookies
Bij het eerste bezoek aan onze website kunt u toestemming geven voor cookies door in de
cookiemelding op ‘Sluiten en verder gaan’ te klikken. Als u geen keuze maakt en verder surft op onze
site, dan geeft u automatisch toestemming.
4. Hoe kunt u cookies verwijderen?
U kunt cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Hiermee trekt u ook de eerder
verleende toestemming in. Het kan dan zijn dat onze website niet optimaal werkt.
5. Ten slotte
ALPA kan dit cookiestatement wijzigen als we onze site aanpassen of als de regels rond cookies
veranderen. Wij raden u daarom aan deze verklaring periodiek te bekijken.

In de privacyverklaring elders op deze site kunt u lezen hoe ALPA met uw persoonsgegevens en
databeveiliging omgaat.

