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Wat zijn cookies?
Een Cookie is een klein bestandje dat door de browser wordt opgeslagen op de eigen computer wanneer u een
website bezoekt. Deze opgeslagen informatie kan bij uw volgende bezoek worden teruggestuurd naar onze website.
Dit zorgt ervoor dat de website wordt herkend door uw computer.
Waarom gebruiken wij cookies?
Door gebruik van cookies worden de prestaties van onze website verbetert. Het zorgt ervoor dat onze website snel
en veilig kan worden gebruikt. Net als op alle websites waar moet worden ingelogd, zorgt het ervoor dat de website
goed functioneert.
Welke cookies gebruikt onze website?
De website van studievereniging Venae maakt gebruik van de volgende cookies.
Congressus Cookies
Onze website-host Congressus gebruikt cookies om het functioneren van de website mogelijk te maken. Voor deze
cookies is geen toestemming nodig. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de inloggegevens en website voorkeuren
worden opgeslagen.
Google Analytics
Google Analytics gebruikt cookies om het online “verkeer” op de website te meten. Hierdoor wordt inzicht
verschaft over het gebruik van de website door bezoekers. Google kan de informatie met derden delen, als dit
wettelijk verplicht is of als de derden de informatie voor Google verwerken.
New Relic
Cookies van New Relic monitoren hoe de website presteert. Bijvoorbeeld de laadtijd tot de website zichtbaar is, en
foutmeldingen die worden gegeven.
Buttons Social Media
Onderaan de pagina zijn de buttons van social media zichtbaar. Ook dergelijke code op de website plaatst cookies.
Persoonsgegevens die via deze social media worden gedeeld, worden niet door Congressus of S.V. Venae ingezien
of verwerkt, maar door het sociaal medium. Omgang met de verwerking van deze gegevens is terug te vinden in de
privacy- en cookieverklaringen van de desbetreffende partij.
Hoe kunnen cookies worden verwijderd?
Via de internetbrowser kunt u bij browservoorkeuren aangeven cookies te blokkeren van de website. Gegevens
worden dan niet meer opgeslagen en u ontvangt geen cookies meer. Dit heeft wel consequenties voor de
gebruiksvriendelijkheid van de website. Tevens kunnen alle eerder opgeslagen cookies worden verwijderd via de
internetbrowser. Hier is meer informatie over te vinden bij de desbetreffende browser.
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