COOKIES
De website van Slokker plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een
internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.
Meer informatie over Cookies vindt u bij de Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Slokker maakt gebruikt van cookies op deze website om:
• Uw gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van
websitebezoek;
• Het delen van informatie op Social Media mogelijk te maken;
• De effectiviteit van onze online marketingcampagnes te meten en relevante
onlineadvertenties aan te passen aan uw interesses;
Het gebruik van deze data kan niet worden herleid tot een individu.
Daarnaast maken wij voor onze website gebruik van Google- en Facebook Remarketing
campagnes. Hierdoor is het mogelijk om bezoekers die al eerder interesse voor onze
website hebben getoond, op andere websites die deel uitmaken van het Google- en
Facebook Display Netwerk gepersonaliseerde (reclame) boodschappen te tonen. Het
weergeven van deze reclameboodschappen gebeurt ook op basis van een cookietechnologie, maar blijft ook volledig anoniem. Er worden geen privacy gerelateerde
gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacy
gerelateerde gegevens gekoppeld.
Mocht u geen prijs stellen op deze gepersonaliseerde (reclame)boodschappen, dan kunt u
zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink van
Google. Meer informatie hierover vindt u bij de Consumentenbond: “Cookies verwijderen”

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de website van Slokker,
voor zover het niet gaat om functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te
laten werken):
Statistische cookies
Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers de website
gebruiken door anonieme data te verzamelen en te rapporteren.
Marketing cookies
Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites bij te
houden. Het is de bedoeling advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn
voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe
adverteerders.
Informatie
U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft via privacy@slokker.com
Voor het plaatsen van cookies, anders dan die nodig zijn voor het juist functioneren van
de website, is uw instemming noodzakelijk. Deze instemming geeft u als u op de groene
button klikt op de home-page.
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