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Cookieverklaring van Pivoton.nl 
 

De website van Pivoton maakt gebruik van cookies. Door onze site te bezoeken accepteer je het 

gebruik van cookies zoals beschreven op deze pagina. Je kunt cookies onder andere wissen, 

blokkeren en beheren via jouw browser instellingen. 

Overzicht van Cookies 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die je webbrowser op je computer opslaat wanneer je een 

website bezoekt. Deze cookies worden veelal later weer uitgelezen, wanneer je bijvoorbeeld de 

website opnieuw bezoekt. Cookies bedienen meerdere functies, waaronder het onthouden van je 

voorkeuren, het bijhouden van bezoekersgedrag (web analytics) en om bijvoorbeeld 

relevante advertenties op andere websites te tonen. 

Cookies die gebruikt worden op www.pivoton.nl zijn: 

1. Voor functionele doeleinden 

De functionele cookies worden gebruikt voor bijvoorbeeld het onthouden van browserinstellingen 

zodat de website optimaal functioneert. Voor deze categorie cookies vragen wij geen toestemming 

door middel van een cookie-balk of -popup. 

2. Voor analytische doeleinden 

Dit type cookies zetten we in om het gebruik van onze websites te analyseren zodat we zodat we de 

functionaliteit en effectiviteit ervan kunnen verbeteren. De software die we hiervoor gebruiken is 

Google Analytics. Om aan de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen 

delen we geen gegevens met Google en hebben we een verwerkersovereenkomst met hen. Voor 

deze categorie cookies vragen wij geen toestemming door middel van een cookie-balk of -popup. 

 

3. Voor identificatie en authenticatie, herkennen van bedrijven en contacten 

Dit type cookie bevat een unieke willekeurig gegenereerde waarde die Online Succes (software) in 

staat stelt website bezoekers te onderscheiden. Wanneer je als website bezoeker jezelf kenbaar 

maakt via een interactie op onze site (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier), dan koppelt 

Online Succes dit cookie aan de gegevens die je bij deze interactie hebt achtergelaten. Voor de 

bedrijven herkenning van Online Succes zetten we geen cookies in. Voor deze categorie cookies 

vragen wij toestemming door middel van een cookie-balk of popup. 
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