Cookiebeleid Helen Dowling Instituut
Op www.hdi.nl wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u deze website bezoekt.
Functionele cookies
Onze website gebruikt functionele cookies om de website optimaal te laten functioneren. Functionele
cookies bevinden zich bijvoorbeeld in de zoek-balk. Zonder deze functionele cookies kan de website
niet optimaal functioneren. Volgens de cookiewet hoeft er geen toestemming te worden gevraagd
voor het gebruik van functionele cookies.
Analytische cookies
Onze website gebruikt analytische cookies om bezoekinformatie van de website te meten en
analyseren. Denk aan informatie over de meest bezochte pagina’s, hoe lang bezoekers gemiddeld op
onze website blijven etc. Deze informatie gebruiken wij alleen om de effectiviteit van onze site te
beoordelen en waar nodig de site aan te passen. De informatie is niet te herleiden tot personen en
wordt dus ook niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Deze gegevens worden niet
voor een ander doel gebruikt of beschikbaar gesteld aan derden.
Cookies van derde partijen
Onze website gebruikt naast analytische cookies ook links naar diverse social media kanalen;
Facebook, Twitter, LinkedIn en Youtube. Deze derde partijen kunnen cookies gebruiken om het
klikgedrag te meten. We raden aan om de cookie policy van deze derde partijen te controleren voor
informatie over cookies die zij kunnen gebruiken.
Cookies uitschakelen
Door het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies te weigeren,
te wissen of een bericht te krijgen wanneer een cookie wordt geplaatst. Het “help” onderdeel van de
menubalk van de meeste browsers geeft uitleg over hoe u dit kunt doen. Door cookies geheel te
weigeren kan het zijn dat de website niet meer naar behoren functioneert.
Wijzigingen
Het HDI houdt het recht om dit cookiebeleid te wijzigen. We raden u aan om deze pagina zo nu en dan
te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij cookies analyseren. Dit cookiebeleid
is voor het laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018.

