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COOKIES BELEID
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Dit document is gemaakt met behulp van een Contractology template beschikbaar op http://www.freenetlaw.com .
Over cookies
Deze website http://www.seo-resq.com/ maakt gebruik van cookies. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met dit
beleid, en geeft u toestemming voor seo-resq's gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.
Cookies zijn bestanden die door webservers naar webbrowsers worden gezonden, en opgeslagen worden door de webbrowsers.
De informatie wordt vervolgens telkens wanneer de browser een pagina opvraagt van de server teruggestuurd naar de server. Dit
stelt een web server in staat een web browsers te identificeren en te volgen.
Er zijn twee belangrijke soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer
verwijderd zodra u uw browser afsluit, terwijl aanhoudende cookies op uw computer blijven tot u ze verwijdert, of totdat zij hun
vervaldatum bereiken.
Cookies op onze website
Seo-resq gebruikt de volgende cookies op deze website, voor de volgende doeleinden:




Google Analytics Cookies
Google Adsense Cookies
Cookies van derden (Affiliaties)

Google cookies
Seo-resq maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert
statistische en andere informatie over websitegebruik door middel van cookies, die zijn opgeslagen op computers van gebruikers.
De informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om berichten over het gebruik van de website te maken. Google zal
deze informatie opslaan en gebruiken. Het privacy beleid van Google is te vinden op: http://www.google.com/privacypolicy.html.
Seo-resq publiceert Google Adsense interesses gebaseerde advertenties op deze website. Deze worden op maat gemaakt door
Google om uw interesses te weerspiegelen. Om uw interesses te bepalen, zal Google uw gedrag volgen op het web met behulp van
cookies. U kunt bekijken, verwijderen of toevoegen interessecategorieën gekoppeld aan uw browser met behulp van Google Ads
Preference Manager, beschikbaar op: http://www.google.com/ads/preferences/. U kunt opt-out van het Adsense partnernetwerk
cookie bij: http://www.google.com/privacy_ads.html. Echter, deze opt-out-mechanisme maakt gebruik van een cookie, en als u de
cookies verwijdert uit uw browser zal uw opt-out niet worden gehandhaafd. Om ervoor te zorgen dat een opt-out wordt
gehandhaafd ten aanzien van een bepaalde browser, moet u de Google-browser plug-in gebruiken. Beschikbaar bij:
http://www.google.com/ads/preferences/plugin.
Cookies van derden
Als u deze website gebruikt, kunt u ook de volgende cookies van derden verzonden worden, die kunnen worden gebruikt voor de
volgende doeleinden:




Affiliatie Cookies
Affiliatie Cookies vervallen binnen een bepaalde periode, meestal 30 – 60 dagen.
Affiliatie Cookies zijn door seo-resq alleen bedoeld om te monitoren of er een verkoop gegenereerd is bij een affiliatie
partner van seo-resq, welke geïnitieerd is door het klikken op een affiliatielink op de website van seo-resq. Affiliaties van
seo-resq zijn over het algemeen op commissiebasis.

Het weigeren van cookies
Bij de meeste browsers kunt u cookies weigeren.
In Internet Explorer kunt u alle cookies weigeren door te klikken op "Extra", "Internetopties", "Privacy", en te kiezen voor "Alle
cookies blokkeren" met behulp van de glijdende selecteur.
In Firefox kunt u uw cookies instellingen aan passen door te klikken op 'Extra', 'Opties' en 'Privacy'.
Het blokkeren van cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van sommige websites.

