
Cookie Statement 

Uw privacy op onze website is van groot belang. Daarom informeren wij u graag omtrent het 

gebruik van cookies op deze website. 

Wat zijn Cookies? 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden 

meegestuurd aan uw browser en vervolgens in het geheugen van uw computer of 

smartphone worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek 

aan de website terugsturen. De cookies die via deze website worden geplaatst kunnen uw 

apparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. 

Welke cookies hanteert deze website en voor welk doel? 

1. Functionele cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Zo zorgen

functionele cookies ervoor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw

hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies b.v. de informatie die u op

formulieren hebt ingevuld.

Zodra u de webbrowser sluit, worden deze cookies, met daarin de opgeslagen informatie,

automatisch verwijderd.

2. Analytische cookies:

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt

deze website gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie

op uw apparatuur aan de hand waarvan uw gebruik van de website wordt geregistreerd. Wij

verkrijgen op deze wijze inzicht in de wijze waarop de website door bezoekers wordt gebruikt

en kunnen wij aan de hand van die gegevens zo nodig onze website of dienstverlening

aanpassen. Deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

3. Tracking cookies

Deze cookies gebruiken we om voor u specifiek informatie aan te bieden op basis van

informatie uit uw eerder bezoek aan de website. Zo kunnen wij u b.v. attenderen op Open

dagen van de school omdat u daar bij een eerder bezoek belangstelling voor heeft getoond.

Dit type cookies gebruiken we uitsluitend als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Hebt u meer informatie nodig of wilt u een vraag stellen: 

Mocht u vragen hebben over dit cookie statement of over het gebruik van uw 

persoonsgegevens op school dan kunt u een e-mail sturen aan Informatiebeveiliging en 

Privacy van het Atlas College via: ibp@atlascollege.nl. 

mailto:ibp@atlascollege.nl

	Cookie Statement
	Wat zijn Cookies?
	Welke cookies hanteert deze website en voor welk doel?
	1. Functionele cookies:
	2. Analytische cookies:
	3. Tracking cookies
	Hebt u meer informatie nodig of wilt u een vraag stellen:



