
 

 

Cookie Statement GGD Investments  
 
Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die opgeslagen worden op mobieltjes, tablets en pc's. Deze bestanden slaan 
bepaalde data op van de websites die je bezoekt. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden 
geplaatst zoals het verbeteren van de website. GGD Investments (www.ggdinvestments.nl) maakt gebruik van 
cookies die niet traceerbaar zijn naar een natuurlijk persoon of een specifieke PC/tablet/mobiele telefoon. Dit 
zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens niet worden getraceerd en/of worden opgeslagen door de cookies. 
 
Voor de website van GGD Investments worden functionele cookies toegepast. Deze cookies zijn noodzakelijk om 
de website goed te laten functioneren en zorgen er dus voor dat de website gebruiksvriendelijk is voor jou als 
bezoeker. Hierbij kun je denken aan het onthouden van website-voorkeuren zoals de taal. Deze cookies worden 
door uw browser automatisch verwijderd zodra u de site verlaat.  
 
Daarnaast maakt GGD Investments gebruik van Google Analytics. Hierdoor kunnen wij de volgende zaken 
meten: aantal bezoekers, aantal sessies, duur van de sessie, wanneer bezoekers op de website komen, op 
welke dagen, aantal actieve bezoekers, land van afkomst, pagina’s waarop geklikt wordt en met welk apparaat 
bezoekers de website bekijken. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze site optimaliseren en 
gebruiksvriendelijker maken. Wij hebben de cookies van Google Analytics volledig geanonimiseerd, waardoor 
er geen toestemming verleent hoeft te worden. De eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens hieraan heeft 
gesteld, zijn: 

- Accepteer het ‘Amendement gegevens verwerking’ 
- Blokkeer het meezenden van volledige IP-adressen en forceer tevens SSL  
- Zet het delen van gegevens met Google uit 
- Informeer je bezoekers in een cookieverklaring over je gebruik van Google Analytics  

 
Je kunt het gebruik van cookies op elk moment uitschakelen via je browserinstellingen en door de al opgeslagen 
cookies op jouw computer te verwijderen. Het uitschakelen van de cookies heeft wel gevolgen voor jouw gebruik 
van de websites. Het kan ertoe leiden dat sommige functies van de websites niet goed functioneren. Meer 
informatie over cookies kun je vinden op: 
 
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies  
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