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Cookies
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Waarom
gebruiken websites cookies? Websites hebben geen geheugen. Als u surft op verschillende pagina's
van de website zal u niet worden herkend als dezelfde gebruiker op die pagina's. Met cookies kan uw
browser worden herkend door de website. Kortom, cookies worden vooral gebruikt om de keuzes die
u maakt te herinneren, zoals uw voorkeurstaal en munteenheid. Ook zorgen cookies ervoor dat u
wordt herkend als u weer naar de website gaat.
Doen alle cookies hetzelfde?
Nee, er zijn verschillende soorten cookies en verschillende manieren om cookies te gebruiken.
Cookies kunnen worden geclassificeerd aan de hand van hun functie, levenstijd en de partij die de
cookies op een website plaatst.
Hoe gebruikt Math IT cookies?
Wij proberen onze bezoekers een geavanceerde en gebruiksvriendelijke website te bieden die zich
automatisch aanpast aan hun behoeften en wensen. Om dit te bereiken gebruikt onze website de
volgende soorten cookies namelijk:
•

Technische cookies: Wij gebruiken technische cookies om u onze website te laten zien, om
de website correct te laten functioneren. Deze technische cookies zijn absoluut noodzakelijk
om onze website goed te laten functioneren.

•

Functionele cookies: Wij gebruiken ook functionele cookies om uw persoonlijke voorkeuren
te onthouden en om u te helpen de website effectief en efficiënt te gebruiken, bijvoorbeeld
het onthouden van uw voorkeurstaal en munteenheid, uw zoekgeschiedenis en de pagina’s
die u eerder heeft bekeken. Deze functionele cookies zijn niet strikt noodzakelijk om te
website goed te laten functioneren, maar ze voegen functionaliteit toe en verbeteren uw
gebruikservaring.

•

Analytische cookies: Wij gebruiken deze cookies om inzicht te krijgen in hoe onze bezoekers
de website gebruiken, om uit de zoeken wat wel en niet werkt, om de website te
optimaliseren en te verbeteren en om er zeker van te zijn dat we nog steeds interessant en
relevant zijn. De informatie die we verzamelen is welke webpagina's u heeft bezocht, welke
doorstuur- of exitpagina's u heeft bezocht en verlaten, welk platformtype u heeft gebruikt,
uw datum- en tijdsnotatie, en details zoals het aantal kliks dat u maakt op een bepaalde
pagina, uw muisbewegingen en scrollbewegingen, de zoekwoorden die u gebruikt en de
tekst die u typt terwijl u onze website gebruikt.

•

Commerciële cookies: Wij gebruiken deze cookies om Math IT advertenties op andere
websites te laten zien. Dit heet "retargeting" en is gericht op de bestemmingen waarnaar u
heeft gezocht en de pagina die u heeft bekeken.
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Hoe kunt u uw cookievoorkeuren beheren?
U kunt in uw browserinstellingen in Internet Explorer, Safari, Firefox of Chrome aangeven welke
cookies u wilt accepteren en welke u wilt weigeren. Waar deze instellingen precies staan hangt af van
welke browser u gebruikt. Gebruik de "Help"-functie in uw browser om de instellingen te vinden die
u nodig heeft. Indien u er voor kiest om bepaalde cookies niet te accepteren, kunt u niet gebruik
maken van sommige functies op onze websites. En als u zich uitschrijft van een online
advertentienetwerk betekent dat niet dat u niet langer online advertenties ontvangt of deel uitmaakt
van marktanalyses. Het betekent alleen dat het netwerk waarvan u zich heeft uitgeschreven niet
langer gepersonaliseerde advertenties voor uw webvoorkeuren en browserpatronen verstuurt.

