Cookies - CityGifts
De website www.citygifts.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand met een identificatienummer, dat bij het gebruik van onze website, overgebracht en
opgeslagen wordt op jouw computer, samen met de andere, opgevraagde data. Het opslaan van deze cookies helpt ons om de website op jou af te stemmen en het gebruik ervan
te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door bepaalde door jou ingevulde informatie op te slaan
zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft in te vullen. De gegevens worden daar voor een
later moment opgeslagen en dient ter authentificatie van de gebruiker.
Omdat cookies eenvoudige bestanden en geen uitvoerbare programma's zijn, leveren ze
geen potentieel gevaar op voor jou computer. Afhankelijk van de geselecteerde voorkeuren
in jouw internetbrowser, worden cookies mogelijk automatisch geaccepteerd. Deze voorkeuren kunnen gewijzigd worden en het opslaan van cookies kan gedeactiveerd of ingesteld
worden. In geval van een de activatie van het gebruik van cookies zullen bepaalde functies
van de website niet langer, of slechts in gelimiteerde vorm, beschikbaar zijn.
1.Session cookies
Session cookies worden verwijderd zodra je jouw browser sluit.
2.Permanente cookies
Wij maken ook gebruik van cookies die achterblijven op jouw harde schijf. De vervaldatum is
op een tijdstip in de toekomst gesteld. Bij een later bezoek wordt vervolgens automatisch
herkend dat je al eerder bij ons was en welke opties en instellingen jij prefereert, net als tekst
die je eventueel hebt ingevuld in onze formulieren.
3. Gebruik van cookies van derden
Wij werken samen met verschillende advertentiepartners die ons helpen om onze internetdiensten en de CityGifts website voor jou interessanter te maken. Hierom worden ook cookies
van onze partnerorganisaties geïnstalleerd op jouw harde schijf. Dit zijn tijdelijke cookies die
zichzelf na enige tijd vanzelf verwijderen. Cookies van partnerorganisaties worden meestal
verwijderd na een aantal dagen of binnen 24 maanden, en, in individuele gevallen, na enkele jaren. De cookies van onze partnerorganisaties bevatten geen persoonsidentificatiegegevens. Gegevens worden alleen verzameld onder een gebruikers-ID, dat in geen enkel geval
met jouw persoonlijke gegevens zal worden verbonden. De overdracht en opslag van data
ten behoeve van webanalyse kun je op ieder moment met toepassing op de toekomst herroepen, wanneer je ons hiervan per e-mail op de hoogte stelt via contact@citygifts.com.
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