Cookiebeleid Stichting Erfgoedpark Batavialand (hierna: Batavialand)
Cookies
Batavialand wil graag dat je de website www.batavialand.nl optimaal kunt gebruiken. Daar zijn
cookies voor nodig. Op deze pagina lees je precies hoe, waarom en wanneer cookies worden
gebruikt.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of
mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van Batavialand
beter te laten functioneren en te monitoren. Er is onderscheid te maken tussen drie soorten cookies.
Functionele cookies
Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat
je de website gemakkelijker kunt gebruiken door bijvoorbeeld je persoonlijke instellingen te
onthouden.
Analytische cookies
Op de website van Batavialand worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen
met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en
gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt
voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert Batavialand
hiermee de werking van de website.
Batavialand probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet
aan derden verstrekt.
Batavialand maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst
van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale
gebruikerservaring te kunnen geven. Door middel van het verzamelen van data via Google Analytics
krijgt Batavialand inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar
website. De cookies van Google worden na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt uw
gegevens niet met derden. Lees hier het Privacy Statement van Google.
Tracking cookies
Mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, maakt Batavialand tot slot gebruik van tracking cookies
zodat advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses kunnen worden
afgestemd, om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat
u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.
De Google Adwords cookie onthoudt welke pagina’s u bezoekt, zodat u gerichte en relevante
aanbiedingen van ons kunt ontvangen. De cookies van Google worden na maximaal twee jaar
verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier het Privacy Statement van Google.
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