Cookieverklaring New Energy Coalition
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
randapparatuur (computer, tablet of smartphone). Cookies kunnen jouw
apparaat of de bestanden erop niet beschadigen.
We maken alleen gebruik van Google Analytics. Google plaatst een analytische
cookie zodat we kunnen analyseren of onze website een optimale
gebruikerservaring biedt door de volgende informatie te verzamelen: (een deel
van) jouw IP-adres, informatie over uw activiteit op de website, jouw
internetbrowser en algemene bezoekersinformatie (locatie).
De verkregen informatie wordt overgedragen aan en opgeslagen door Google op
servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze informatie aan
derden verschafen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen
invloed op. Wel hebben we stappen genomen om jouw privacy te beschermen:
we hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en het laatste
octet van jouw IP-adres is gemaskeerd. Verder staan we niet toe dat Google de
verkregen informatie gebruikt voor andere Google-services.
Google Analytics plaatst de volgende cookies:
Naam

Doel

_ga

Gebruikers onderscheiden

Bewaarterm
ijn
2 jaar

_gid

Gebruikers onderscheiden

24 uur

_gat

Verzoeksnelheid vertragen

1 minuut

_utma

Gebruikers en sessies
onderscheiden. De cookie wordt
aangemaakt zodra de javascriptbibliotheek wordt uitgevoerd en er
geen bestaande __utma-cookies
bestaan. De cookie wordt telkens
bijgewerkt wanneer gegevens naar
Google Analytics worden
verzonden.
Stelt vast en slaat op vanaf welke
website de gebruiker deze website

2 jaar vanaf
eerste
bezoek /
update

_utmz

6 maanden
vanaf eerste

_utmb

_utmc

_utmt
_utmv

heeft bereikt. De cookie wordt
gemaakt zodra de javascriptbibliotheek wordt uitgevoerd en
wordt bijgewerkt telkens wanneer
gegevens naar Google Analytics
worden verzonden.
Nieuwe sessies / bezoeken bepalen.
De cookie wordt gemaakt zodra de
javascript-bibliotheek wordt
uitgevoerd en er geen bestaande
__utmb-cookies bestaan. De cookie
wordt telkens bijgewerkt wanneer
gegevens naar Google Analytics
worden verzonden.
Instellen voor interoperabiliteit met
urchin.js. Historisch gezien werkte
dit cookie samen met de __utmbcookie om te bepalen of de
gebruiker deelnam aan een nieuwe
sessie / bezoek.
Verzoeksnelheid vertragen

bezoek /
update

Gebruikers specifeke variabele
gegevens opslaan.

2 jaar vanaf
eerste
bezoek/
update

30 minuten
vanaf eerste
bezoek /
update

Tot einde
browser
sessie

10 minuten

Wil je geen cookies?
Als je geen cookies wilt, is het mogelijk om jouw internetbrowser zo in te stellen
dat je wordt gewaarschuwd wanneer een cookie wordt geplaatst of zelfs om te
voorkomen dat cookies worden geplaatst. Het resultaat is dat je mogelijk niet
van alle delen van de websites di e je bezoekt gebruikt kunt maken of in ieder
geval niet optimaal.
Bovendien kan je specifeke soorten cookies in- of uitschakelen in jouw
browserinstellingen. Omdat elke browser anders is, verwijzen we je naar de
instellingen van je eigen browser.

Je kunt er ook voor kiezen om de cookies vóór hun vervaldatum handmatig te
verwijderen van uw apparaat of apparaten. Elke browser biedt deze
mogelijkheid. Hiervoor verwijzen we je eveneens naar jouw eigen browser.
Heb je vragen over cookies?
Als je vragen of klachten hebt over hoe wij cookies gebruiken, stuur dan een email naar info@newenergycoalition.org. We verwijzen je graag naar onze
privacyverklaring voor meer informatie.
N.B. Deze verklaring wordt beheerst door Nederlands recht. Deze
privacyverklaring is opgesteld in het Nederlands en het Engels. In geval van
tegenstrijdigheid tussen deze verklaringen, prevaleert de Nederlandse
verklaring.
Versie mei 2018.

Op deze cookieverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden
openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor
welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met
Nordique via legal [@] nordique.nl

