
COOKIEVERKLARING 

ALGEMEEN 

Bij het gebruik van de website van Libertad kan door Google en/of door derden informatie 
over uw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van 
cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd 
en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat 
uw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. 
De informatie die, bijvoorbeeld door middel van cookies, door Libertad en/of derden wordt 
verzameld kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt: 
1) Voor functionele doeleinden: om het navigeren op de website te vergemakkelijken of om 
instellingen en/of voorkeuren te onthouden. 
2) Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de website te analyseren. 
Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina 
bezoeken, zodat Libertad weet welke (onderdelen) van haar websites populair zijn. 

FUNCTIONELE COOKIES 
• het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen 
zoekresultaten, etc. 
• het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste 
buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm 
• het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw 
beeldscherm te kunnen weergeven 
• het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een 
aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren 
• het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft 
• het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet 
elke keer opnieuw hoeft in te voeren 
• het mogelijk maken om te reageren op onze website 

ANALYTISCHE COOKIES 

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze 
bezoekers, proberen wij con.nu te meten met behulp van de software van een derde partij 
hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor 
gebruiken wij cookies. 

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken 
geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de 
meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en 
inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en 
overige rapportages herleiden wij nooit naar personen. 

Wij gebruiken cookies voor: 
• Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s 
• Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s 
• Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van 
onze website bezoekt 
• Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven 
• Het optimaliseren van de website 

Libertad maakt geen gebruik van en heeft geen toegang tot door derden verzamelde 
informatie. Het gebruik van cookies en andere technieken door deze derde partijen, zoals 
hier bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid meestal aanwezig op hun eigen 
website(s). 

SOCIAL MEDIA COOKIES 



De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen 
via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media 
cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of 
video wilt delen. 

Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social 
media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen. 

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee 
verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites 
daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Libertad heeft 
daar geen invloed op. 

VERWIJDEREN EN WEIGEREN VAN COOKIES 

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het 
plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien 
nodig de help functie van uw browser. Daarnaast kunt u de meeste cookies die bij gebruik van 
deze website worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via 
www.youronlinechoices.com/nl/uw-adverten.e-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de 
genoemde cookies actief zijn op uw browser. 

Na het verwijderen en/of het weigeren van cookies kunt u overigens wel advertenties 
blijven zien (indien van toepassing). 

Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden 
van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen 
gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt 
van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als 
nodig te herhalen. 

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw 
browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden 
geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de 
cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let 
erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. 

Indien u geen cookies wilt, kunnen wij niet meer garanderen dat onze website helemaal 
goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u 
bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van 
cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt (indien van 
toepassing). 

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de 
helpfunctie van uw browser, of klik op een van de onderstaande iconen om direct naar de 
handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen 
uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu. 

WIJZIGEN VAN DE COOKIEVERKLARING 

Libertad Breda behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
Cookieverklaring. De meest recente versie zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij 
raden u aan deze Cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud op de 
hoogte bent. 

Deze Cookieverklaring is opgesteld op 17 november 2019.


