
Cookies 

 

Egaline Online maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt 

meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer, mobiele telefoon, 

tablet of smart watch wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en 

voorkeuren te onthouden.  

 

U kiest zelf welke cookies u toelaat. Via de website kunt u de cookies beheren en 

aanpassen. Egaline Online plaatst altijd cookies die zorgen voor een goed werkende 

website. Hiermee kunt u bijvoorbeeld automatisch inloggen op onze website.  

 

Type cookies 

Egaline Online maakt gebruik van de volgende type cookies: 

• Functionele cookies  

Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Ze onthouden 

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Uw persoonsgegevens worden hier niet 

voor gebruikt. 

• Analytische cookies  

Deze cookies worden gebruikt voor onderzoek naar websitegebruik. Ze houden 

bijvoorbeeld bij welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde en hoe lang. 

Analytische cookies worden ook gebruikt om online enquêtes te houden waarin we 

u vragen naar uw mening over de website. Met deze informatie kan de website 

beter op bezoekers worden afgestemd. We slaan hierbij geen persoonsgegevens 

van u op. 

• Tracking cookies 

Deze cookies zorgen ervoor dat iedere keer wanneer u een website bezoekt er een 

cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of u de website al eerder hebt 

bezocht of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt, bij 

volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van een reeds bestaande cookie. 

Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Er wordt bijvoorbeeld data 

verzameld over welke pagina’s u hebt bekeken, hoe lang u op een bepaalde 

pagina bent gebleven en bij welke pagina u de website heeft verlaten. 

Egaline Online en cookies 

Egaline Online gaat zorgvuldig om met de door haar verkregen gegevens en zal 

zorgdragen dat de verwerking van gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en 

regelgeving. Egaline Online is niet verantwoordelijk voor het cookiegebruik van derden, 

zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of 

de bezoeker anderszins zal gebruiken, zoals aanbieders van social media. 

Vragen en contact 

Informatie over het verwerken van persoonsgegevens kunt u terugvinden in onze privacy 

verklaring op de website.  

Indien u vragen heeft over het cookiebeleid of het verwerken van gegevens, dan kunt u 

contact opnemen met ons via info@egaline.online. 

 


