Cookie Beleid voor Game voor Grants
Dit is de Cookie Beleid voor Game Voor Grants, toegankelijk hier.
Wat zijn cookies
Zoals gebruikelijk is met bijna alle professionele websites Deze website maakt gebruik van
cookies, dat zijn kleine bestanden die worden gedownload naar uw computer, om uw ervaring te
verbeteren. Deze pagina beschrijft welke informatie zij verzamelen, hoe we die gebruiken en
waarom we soms nodig om deze cookies. We zullen ook vertellen hoe u deze cookies worden
opgeslagen maar dit kan downgraden of bepaalde elementen van de sites functionaliteit 'break'
kan voorkomen.
Voor meer algemene informatie over cookies zie de Wikipedia-artikel over HTTP Cookies.
Hoe gebruiken we cookies
We gebruiken cookies om verschillende redenen hieronder beschreven. Helaas, in de meeste
gevallen zijn er geen industrie standaard opties voor het uitschakelen van cookies zonder dat het
volledig uitschakelen van de functionaliteit en de functies die ze toe te voegen aan deze site. Het
is raadzaam dat u achterlaten op alle cookies als je niet zeker weet of je ze nodig hebt of niet in
het geval ze worden gebruikt om een dienst die u gebruikt te bieden.
het uitschakelen van cookies
U kunt de instelling van cookies te voorkomen door het aanpassen van de instellingen van uw
browser (zie uw browser Help voor hoe dit te doen). Wees ervan bewust dat het uitschakelen van
cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt zal beïnvloeden. Het
uitschakelen van cookies zal meestal resulteren in ook het uitschakelen van bepaalde
functionaliteit en mogelijkheden van deze site. Daarom is het raadzaam dat u geen cookies
uitschakelen.
De Cookies We Set


E-mail nieuwsbrieven gerelateerd cookies
Deze site biedt een nieuwsbrief of e-abonnementsdiensten en cookies kunnen worden
gebruikt om te onthouden als u al geregistreerd bent en of bepaalde mededelingen die
alleen geldig ingeschreven / uitgeschreven gebruikers zou kunnen laten zien.



Formulieren gerelateerde cookies
Wanneer u gegevens in te dienen via een formulier, zoals die gevonden op
contactpagina's of commentaar vormen cookies kan worden ingesteld op uw
gebruikersgegevens voor toekomstige correspondentie herinneren.

Third Party Cookies

In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies die door trusted third parties. In
de volgende sectie vindt u informatie die cookies van derden die u kunt tegenkomen via
deze site.


Deze website maakt gebruik van Google Analytics is een van de meest voorkomende en
vertrouwde analytics oplossing op het web voor het helpen van ons om te begrijpen hoe u
de site en de manieren waarop wij uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen
dingen te houden zoals hoe lang u besteden op de site en de pagina's die u bezoekt, zodat
we kunnen doorgaan met boeiende inhoud te produceren.
Voor meer informatie over Google Analytics cookies, zie de officiëleGoogle
Analytics pagina.





Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en maken subtiele veranderingen in de manier
waarop de site wordt geleverd. Toen we nog steeds het testen van nieuwe features deze
cookies kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een consistente ervaring,
terwijl op de site en tegelijkertijd we begrijpen welke optimalisaties onze gebruikers het
meest waarderen.
De Google AdSense service die wij gebruiken om reclame te maken maakt gebruik van
een DoubleClick-cookie om relevantere advertenties weer te geven op internet en het
aantal keren dat een bepaalde advertentie wordt getoond aan u te beperken.
Voor meer informatie over Google AdSense zie de officiële Google AdSense privacy
FAQ.



We maken ook gebruik van social media knoppen en / of plugins op deze site die u in
staat om verbinding te maken met uw sociale netwerk op verschillende manieren. Om
deze op de volgende social media sites, waaronder werken; {Facebook; YouTube;
Google+; Twitter; Pinterest; Instagram; LinkedIn} zal cookies via onze site, die kan
worden gebruikt om je profiel te verbeteren op hun site of bijdragen aan de gegevens die
zij houden voor verschillende doeleinden beschreven in hun respectieve privacy beleid
in te stellen.

Meer informatie
Hopelijk heeft verduidelijkt dingen voor u en net als eerder vermeld als er iets is dat je niet zeker
weet of je nodig hebt of niet het is meestal veiliger om cookies in geval maakt het
communiceren met een van de functies die u gebruikt op onze site te verlaten.
Echter, als je nog steeds op zoek naar meer informatie, dan kunt u contact met ons opnemen
via een van onze voorkeur contact methoden:



E-mail:contact@gameforgrants.org
Door het bezoeken van deze link: https://www.gameforgrants.org/contact/

