
  
 

Cookiebeleid PMT Steenwijkerland 
 

Het gebruik van cookies op de website van PMT Steenwijkerland 

De website van PMT Steenwijkerland maakt gebruik van cookies, dit zijn kleine bestandjes die op uw 
computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn bedoeld om u via deze site zo goed mogelijk te 
bedienen. Sinds de nieuwe Telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is gegaan, is elke website wettelijk 
verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies.  

Klikgedrag en bezoekgegevens 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het bezoek aan onze 
website worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en 
klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen 
deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Lees meer in ons privacy statement. 

Soorten cookies 

De website van PMT Steenwijkerland maakt gebruik van meerdere soorten cookies: 

 Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om bijvoorbeeld uw voorkeursinstelling van 
taalgebruik of lettergrootte te onthouden. 

 Analytische cookies gebruiken we voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het 
bezoek aan onze website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. We gebruiken 
deze gegevens om www.mst.nl te verbeteren. 

 Niet functionele cookies, bijvoorbeeld om YouTube en Vimeo video’s te tonen via een 
embedded video. Hier maakt de website www.mst.nl gebruik van, zodat wij u als bezoeker 
relevante video’s kunnen tonen. Een video kan advertenties bevatten. De advertentie 
leverende website kan zelf ook cookies plaatsen. Deze cookies bevatten informatie waarmee 
bijvoorbeeld YouTube u als bezoeker zou kunnen identificeren. Meer informatie over 
het cookiebeleid van YouTube en Vimeo. 

 Wij gebruiken social content op de site. Die maken gebruik van cookies. Voor de cookies die 
de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen 
wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let 
op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De website van mst.nl heeft daar geen 
invloed op. 

Geen cookies 

U kunt de cookies verwijderen via de browser. De Consumentenbond heeft een stap voor stap 
uitleg online beschikbaar gemaakt. Let op: Indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd 
van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. 
verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling 
uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers, openbare computers en/of browsers dient 
u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen. 

https://www.pmtsteenwijkerland.nl/privacybeleid/
http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://vimeo.com/cookie_policy
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-verwijderen/
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookies-verwijderen/


  
 

Extra informatie (overige / onvoorziene cookies) 

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in 
de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als 
onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes 
of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond 
worden. 

Mocht u  op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven niet 
genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en 
vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op 
welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben. 

 


