Cookieverklaring

Presento C.V., gevestigd te Amstelveen,
gebruikt cookies op de websites met de
volgende bedoelingen:
 Om de basisfunctionaliteit van de
Website te bieden;
 Om uw ervaring met de website te
verbeteren en u te helpen het meeste
uit de website te halen, en;
 Om te begrijpen hoe de website wordt
gebruikt, om ons te helpen de website
in de toekomst te verbeteren.
Wat is een Cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat
tijdens uw bezoek aan deze website door de
webserver wordt opgeslagen op uw computer
of mobiele apparaat. Cookies kunnen uw
computer of bestanden niet schaden. Ze
stellen de website in staat om informatie op te
slaan en worden gebruikt om de
gebruikerservaring te verbeteren, bijvoorbeeld
om voorkeuren op te slaan.
Waar vind ik meer informatie over cookies?
Op www.allaboutcookies.org vindt u meer
informatie over cookies, waaronder hoe u kunt
zien welke cookies in uw browser zijn ingesteld
en hoe u ze kunt beheren. (Let op: dit is een
externe website die niet onder onze controle
valt en waarvoor we geen verantwoordelijkheid
kunnen aanvaarden. De referentie is alleen
voor uw gemak en kan een startpunt zijn voor
verder onderzoek door uzelf.)
Welke cookies worden door iBabs
gebruikt?
Onderaan dit beleid vindt u een overzicht van
de cookies die iBabs gebruikt.
Hoe schakel ik cookies uit?
U kunt onze cookies uitschakelen via de
onderstaande opties. Deze keuze wordt bij het
verlaten van de pagina bewaard, maar alleen
in de browser die u hebt gebruikt. Zorg er
daarom voor dat uw keuzes ook zijn ingesteld
voor elke andere browser die u gebruikt. Een
andere mogelijkheid om cookies uit te
schakelen is het wijzigen van de instellingen in
uw browser. Meer informatie vindt uw op
www.aboutcookies.org (zie ook de disclaimer

hierboven). Als u besluit een cookie uit te
schakelen, zijn bepaalde functies van de
website die u gebruikt mogelijk niet
beschikbaar.
Cookies van derden
Onze website kan links bevatten naar andere
websites. Als u vanaf onze website doorlinkt
naar een dergelijke website van derden,
ontvangt u mogelijk cookies van die website.
Houd er rekening mee dat we geen controle
hebben over de instelling van deze cookies en
dat Presento er niet verantwoordelijk voor is.
Dergelijke websites van derden kunnen hun
eigen cookie- en privacybeleid toepassen. We
raden u aan de relevante website van derden
te bezoeken voor informatie over hun cookieen privacybeleid.
Analytics-cookies
Presento gebruikt de volgende tools die
gegevens volgen via cookies.




Google Analytics
Doubleclick.net
Hs-analytics.net

Cookies voor sociale media
U kunt Presento-artikelen delen op
verschillende sociale netwerken. Om deze
dienst te kunnen leveren, linken we naar
Facebook, Twitter en Linkedin. Deze dienst
wordt pas actief en plaatst cookies nadat u op
de deelknoppen klikt. We hebben geen
controle over de cookies die worden ingesteld
wanneer u de service gebruikt. Lees hun
privacybeleid voor meer informatie over hoe
Facebook, Twitter en Linkedin cookies
gebruiken.
Videocookies
We sluiten video's in op onze website met de
YouTube-modus met verbeterde privacy. Deze
modus mag alleen cookies op uw computer
plaatsen als u op de YouTube-videospeler
klikt. We hebben geen controle over de
cookies die YouTube plaatst wanneer u de
service gebruikt. Ga voor meer informatie naar
het privacybeleid van YouTube (onderdeel van
Google).
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Neem contact met ons op
U kunt contact met ons opnemen via
info@presento.live.
Als u een probleem heeft met ons gebruik van
uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan
weten en we zullen alle redelijke inspanningen
leveren om deze op te lossen.

Wijzigingen in deze verklaring
We kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd
wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen,
zullen we de bijgewerkte versie op deze
website plaatsen en de herzieningsdatum van
het beleid bijwerken. Deze versie is gedateerd
mei 2020. We raden u aan deze website en
het cookiebeleid regelmatig te controleren op
updates.
Alle rechten zijn voorbehouden.
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