COOKIEBELEID
ZorgPunt powered by AlsCare B.V.
ZorgPunt powered by AlsCare B.V. (hierna "ZorgPunt") maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de
gebruikerservaring en voor de verzameling van webstatistieken onder de bezoekers aan onze website en ons portaal.
1.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestandje dat – wanneer u onze website/ons portaal bezoekt - door de server van onze
website / ons portaal (of door partners, waarmee onze website samenwerkt) in de browser van uw computer
of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat
opgeslagen in de folder van uw browser. De cookie bevat een unieke code die uw browser herkent gedurende
het bezoek aan onze website of bij latere, herhaalde bezoeken. De server van onze website / ons portaal kan
alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw
computer of mobiel apparaat bevindt. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die
de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

2.

Wat is het doel van de cookies?
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en onze website/ons portaal over het algemeen gemakkelijker
en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van onze website/ons
portaal. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website
relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

3.

Gebruik van cookies
In deze cookies kunnen persoonsgegevens opgeslagen worden, hetzij met uw toestemming, hetzij omdat dit
technisch noodzakelijk is voor het gebruik van de website (bijvoorbeeld om te kunnen aanmelden). Door
gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met het gebruik en het opslaan van onderstaande cookies op
uw computer of mobiel apparaat. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van
uw computer of mobiel apparaat.
ZorgPunt maakt gebruik van de volgende cookies:
a. Noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn onmisbaar om onze website/ons portaal te kunnen bezoeken en om bepaalde
onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies stellen u bijvoorbeeld in staat te navigeren tussen
de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Deze
noodzakelijke cookies kunt u niet weigeren.
b.

Functionele cookies:
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website/ons portaal
vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer
gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur
onthouden.

c.

Prestatiecookies
Deze cookies ondersteunen analytische diensten die ons helpen de functionaliteit en gebruikerservaring
van onze website / ons portaal te verbeteren.

d.

Belanghebbende cookies
Deze cookies kunnen worden toegepast om inzichten te verzamelen om gepersonaliseerde inhoud en
reclame op onze en andere websites te verzamelen.

