Cookieverklaring
Cookies

Cookies zijn tekstbestandjes die websites op de harde schijf van jouw computer zetten op
het moment dat je een website bezoekt. De functie van een cookie is om
websitegebruikers van elkaar te onderscheiden. Cookies worden veelal gebruikt op sites
waar je in moet loggen, zoals op www.sfeeramsterdam.nl. Ze zijn nodig om de site goed te
laten werken.
Bij elk bezoek kunnen via de cookies de voorkeuren worden gelezen die je eerder hebt
aangegeven. Zo wordt de website gebruiksvriendelijker.

Soorten Cookies
Congressus cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Voor het plaatsen van deze
cookies hebben we jouw toestemming niet nodig. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat jouw
voorkeuren, inloggegevens, winkelmandje en bestelgegevens worden opgeslagen.

Google analytics
Op onze site is een cookie geplaatst van Google. Door middel van ‘Google Analytics’
krijgen wij inzicht in het gebruik van de website door onze bezoekers. Google kan deze
informatie met derden delen, indien dit wettelijk verplicht is of als de derden informatie
voor Google verwerken.

New Relic
De cookies van New Relic monitoren hoe de website presteert. Zo kan worden gezien
wat de laadtijd van een webpagina is en kunnen fouten op de website worden bijgehouden.

Social media buttons
De buttons zorgen ervoor dat bepaalde cookies van bepaalde social media kunnen worden
geplaatst. Via deze buttons kun je onze website ‘liken’ of delen op het desbetreffende
medium. De persoonsgegevens die hiermee worden verzameld komen niet bij ons terecht,
maar bij de desbetreffende partij. Hoe deze gegevens worden verwerkt kun je lezen in de
privacyverklaring van deze partij.

Verwijderen van cookies

Het is mogelijk om je af te melden voor cookies, door de internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kan alle informatie die eerder is met cookies is
opgeslagen worden verwijderd via de instellingen van jouw browser.

