Cookies
1 Wat zijn cookies?
Keser-it gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

2 Wat doet Keser-it met cookies?
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

3 Welke Cookies gebruikt Keser-it?
3.1 Website
De Website maakt gebruik van een sessie cookie vanwege het de gebruikte software. Zodra u de
pagina verlaat is deze niet meer geldig. Momenteel worden er geen gegevens

3.2 Cookie Consent
Dit is een Cookie die gebruikt wordt om op te slaan dat u het gebruik van Cookies heeft
geaccepteerd. Deze cookies zijn geldig voor een jaar tenzij u ze zelf verwijderd. Hierdoor hoeft u een
volgende keer dat u de website bezoekt niet weer te accepteren.

3.3 Google Recaptcha
Wij gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die
verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon
wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of
commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere
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data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor
verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem
gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het
Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven
aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze
website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat
reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.
Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van
toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Door reCAPTCHA te gebruiken gaat u ermee akkoord dat Google gegevens over u verwerkt op de
manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

4 Europese Cookie wetgeving
Op 5 juni 2012 is de nieuwe cookiewetgeving van kracht geworden. Keser-it ziet zich genoodzaakt
de wet te volgen en laat je dus middels de extensie EasyCookieInfo weten dat er cookies gebruikt
worden op de site en dat u impliciet accepteert door op de site te blijven.

5 Wat slaat Keser-it op met Cookie Consent?
Keser-it biedt je de keuze om cookies te accepteren. In dat geval wordt er enkel op uw device een
cookie opgeslagen. Momenteel wordt er nog geen actief gegeven opgeslagen op onze server.
De andere keuze die we je bieden is om niet te kiezen. In dat geval blijft de vraag onderaan onze
sites staan. Zolang je geen keuze maakt, zult u de melding blijven zien, bij elk bezoek aan de website
en op elke pagina. Wederom, er worden daarover geen gegevens opgeslagen.
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