Hoe Bona gebruik maakt van cookies
Onze bezoekers op bona.com zijn erg belangrijk voor ons. Hier leggen wij uit hoe
wij cookies gebruiken en hoe wij de privacy van gebruikers beschermen. Als u nog
vragen heeft, neemt u dan gerust contact met ons op: webmaster@bona.com.

Het gebruik van cookies
Bona is een internationaal bedrijf met vestigingen in veel landen. Wij maken
gebruik van cookies om het gebruik van onze website te vergemakkelijken, welke
verschillende taalversies heeft afhankelijk van in welk land de bezoeker woont.
Een cookie is een klein tekstbestand dat door onze webserver wordt meegestuurd
en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De
cookie helpt de taalmanager in onze CMS te bepalen in welk land een bezoeker
woont, zodat de bezoeker de juiste taal krijgt onafhankelijk van de pagina die u
bekijkt.
We maken gebruik van statistieken over de gebruikers en het verkeer op onze
website. Dergelijke statistieken bevatten echter nooit enige vorm van persoonlijke
informatie. Alles is anoniem. IP-adressen worden niet opgeslagen in onze
database en dus informatie over u wordt nooit gekoppeld aan uw identiteit.

Bona gebruikt cookies zodat
1: het systeem terugkerende gebruikers herkent om de functionaliteiten aan te
passen.
2: het voor u gemakkelijker is om op onze site te surfen.
3: het aantal gebruikers en dataverkeer kan worden berekend en gerapporteerd.

Hoe te voorkomen dat cookies worden opgeslagen
1) U kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen van uw harde schijf, maar
dit betekent dat uw persoonlijke voorkeuren verloren gaan.
2) U kunt ook de instellingen van uw browser wijzigen zodat u niet toestaat dat
cookies op uw harde schijf worden opgeslagen. Dit kan het functioneren van onze
website negatief beïnvloeden - op sommige websites kan het voorkomen dat u
geen toegang heeft tot het inloggedeelte en dat bepaalde inhoud en functies niet
beschikbaar zijn.
3) U kunt een blanco cookie downloaden ("opt-out cookie"), zodat de
cookies bij onze partner EpiServer niet kunnen worden opgeslagen.
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