COOKIE STATEMENT VAN Yoogo
Dit is het cookie statement van Yoogo B.V. (hierna: "Yoogo" of "wij"). Hierin leggen wij uit op welke
manier wij gebruik maken van cookies en vergelijkbare technieken op onze website www.yoogo.nl
(hierna: de "Website").
1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, smartphone of ander apparaat worden
opgeslagen wanneer u onze Website bezoekt. Cookies helpen ons om de Website te laten functioneren,
te analyseren en te personaliseren. Cookies onthouden gegevens van uw vorige bezoek aan de website,
zodat de site beter werkt en voor u relevantere informatie toont. Wij gebruiken ook vergelijkbare
technieken, zoals web beacons en pixels. Wij maken gebruik van zowel first party cookies (cookies die
door ons worden geplaatst) als third party cookies (cookies die door derden worden geplaatst).
Cookies geven ons geen toegang tot uw computer, smartphone of ander apparaat en geven ons geen
toegang tot andere informatie dan waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. Wij geven u de keuze
om cookies te accepteren of te weigeren, met uitzondering van functionele cookies en cookies met
geringe gevolgen voor uw privacy. Daarnaast kunt u uw webbrowser zo instellen dat cookies worden
geweigerd. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat onze website niet meer volledig functioneert.
2. Typen cookies
Yoogo maakt gebruik van de volgende typen cookies:
•

Functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de door u gevraagde dienst te
leveren, bijvoorbeeld om uw inloggegevens te onthouden.

•

Analytische cookies. Deze cookies helpen ons onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door
het analyseren van het aantal bezoekers, kliks en pageviews.

3. Privacy statement
De door cookies verzamelde informatie kan persoonsgegevens bevatten, zoals uw IP-adres. Als dit het
geval is, valt de verwerking van deze persoonsgegevens onder ons privacy statement, dat u op onze
website kunt lezen.
4. Wijzigingen
Dit cookie statement is voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2021. Wij kunnen dit cookie statement van
tijd tot tijd aanpassen. Wij raden u daarom aan het cookie statement regelmatig te raadplegen. Indien
er substantiële wijzigingen zijn in dit cookie statement, zullen we dit via de Website kenbaar maken.
5. Vragen
Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit cookie statement, dan kunt u contact met ons opnemen
via info@yoogo.nl.
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