Cookiewetgeving
Wat houdt de Cookiewetgeving in?
Sinds 5 juni 2012 is de cookiewetgeving van kracht. Deze wet beschrijft dat bezoekers van websites
goed geïnformeerd moeten worden over het plaatsen van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden met
informatie over uw bezoek, die op uw computer worden opgeslagen). Bedrijven zijn ook verplicht om
uit te leggen met welk doel er cookies geplaatst worden. De OPTA houdt toezicht op de naleving van
de Cookiewetgeving.

Cookies zijn veilig
Allereerst is het belangrijk om te weten dat cookies uw computer en persoonsgegevens niet
beschadigen. Ze hebben enkel tot doel om het gebruiksgemak voor bezoekers te verhogen
(bijvoorbeeld: onthouden van een geplaatst product in een winkelwagen of anoniem klikgedrag te
bekijken om de website te verbeteren).

Waarvoor gebruikt “Filmere” cookies?
“Filmere” gebruikt cookies om de ervaringen van de bezoeker van de website te verbeteren en de
gebruiker tot dienst te zijn. Er zijn twee doeleinden waarvoor “Filmere” gebruik maakt van cookies:
1. Gebruikersgemak: Instellingen en optimaal gebruik van de website kunnen voor de gebruiker
in een cookie worden vastgelegd op zijn/haar eigen computer.
2. Google Analytics: tijdens uw bezoek wordt een cookie geplaatst om uw bezoek anoniem te
registreren. “Filmere” verwerft daarmee statistieken om het gebruik van de website
analyseren. Aan de hand van de cijfers wordt gekeken naar aanpassingen om het
gebruiksgemak te verbeteren en bijvoorbeeld populaire pagina’s een prominentere plaats te
geven.
In beide gevallen is het doel hiervan uw ervaringen als gebruiker van de website zo aangenaam
mogelijk te maken.

Cookies tegen houden
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan kunt u uw computer hiervan vrijhouden
door enkele browser instellingen te veranderen.
U kunt cookies:
1. Handmatig verwijderen
2. Automatisch verwijderen
3. Weigeren
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1. Cookies handmatig verwijderen: de cookies op elk moment zelf verwijderen.
Browser

Werkwijze

IE

Extra | internetopties | tabblad algemeen: browsegeschiedenis verwijderen

Firefox

Firefox balk | opties | tabblad privacy | individuele cookies verwijderen | alle
cookies verwijderen

Chrome

Instellingen | geavanceerde instellingen weergeven | onder privacy:
browsegeschiedenis wissen | cookies en andere site en plug-in gegevens
verwijderen | browsergeschiedenis verwijderen

2. Cookies automatisch verwijderen: cookies altijd na uw gebruik van het internet
automatisch laten verwijderen.
Browser

Werkwijze

IE

Extra | internetopties | vink aan ‘browser geschiedenis verwijderen bij
afsluiten’

Firefox

Firefox balk | opties – tabblad privacy | kies in het lijstje onder geschiedenis
‘aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’ | vink ‘geschiedenis
wissen zodra Firefox sluit’ aan | instellingen | vink ‘cookies’ aan

Chrome

Opties | geavanceerde instellingen weergeven | instellingen voor inhoud |
cookies en andere sitegegevens wissen wanneer ik mijn browser sluit.
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3. Cookies weigeren: u kunt alle cookies weigeren, maar gevolg is dat veel sites niet meer
goed werken. Daarom kunt u cookies beter selectief weigeren. U kunt wel cookies van derden
van uw pc weren.
Browser

Werkwijze

IE

Extra | internetopties | tabblad privacy | klik onder instellingen op
‘geavanceerd’ | vink ‘automatische cookieverwerking opheffen’ aan. Ga naar
‘directe cookies’ en zet een
vinkje voor ‘accepteren’. Zet achter ‘indirecte cookies’ een vinkje voor
‘blokkeren’.

Firefox

Firefox balk | opties | tabblad privacy | kies onder geschiedenis ‘aangepaste
instellingen gebruiken voor geschiedenis | vink ‘cookies van derden accepteren’
uit.

Chrome

Opties | tabblad geavanceerde opties | instellingen voor inhoud | kies links
‘cookies’, vink ‘alle cookies van derden zonder uitzondering blokkeren’ aan.
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