COOKIES POLICY – MAART 2020



Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je
computer zet zodra je een website bezoekt. Cookies worden ook geplaatst op tablets,
smartphones en laptops. Door het plaatsen van cookies kan uw computer of apparaat
worden herkend en kan er informatie verzameld worden. Informatie zoals uw IP-adres,
gegevens over uw vorige of huidige bezoek, de wijze waarop u door de website navigeert en
welk soort apparaat u gebruikt.


Welke cookies plaatst Islam Color?

Bij uw bezoek aan de website van Islam Color worden er momenteel alleen functionele
cookies geplaatst. Functionele cookies zijn essentieel voor een goede opmaak en dragen bij
aan het navigeren op de website. Ze zijn ook belangrijk voor het onthouden van uw keuze
m.b.t. tot het accepteren of weigeren van cookies. Wij plaatsen de volgende cookies:



Cookie

Doel

SameSite

Dit is een Google chrome gerelateerde veiligheidscookie.

Max-Age

Bepaalt de tijd wanneer een cookie automatisch wordt verwijderd.

wordpress_lp_guest

Registreert uw IP adres.

wp_learn_press_session

Een cookie die gekoppeld is aan een leermodule van de website.

cfduid

Regelt het internetverkeer met de server van uw internetprovider.

Social media

Op sommige pagina’s binnen onze website is het mogelijk om de inhoud te delen met
anderen via social media. Door het klikken op één van deze knoppen, wordt u doorgeleid
naar de social media pagina van uw keuze. Het is mogelijk dat de social media pagina u om
toestemming vraagt om eigen cookies te plaatsen. Islam Color heeft hier geen zeggenschap
over. Indien u meer wilt weten over de cookies die de social media pagina’s plaatsen,
adviseren wij u de cookie statements door te nemen.


Cookies weigeren

Het is uiteraard ook mogelijk om cookies te blokkeren of geen toestemming te verlenen. Dit
kan ingesteld worden binnen uw internetbrowser.

