Cookiebeleid voor PZ RIHO
Dit is het Cookiebeleid voor Politiezone RIHO

Wat zijn cookies
Zoals gebruikelijk bij bijna alle professionele websites maakt deze site gebruik van cookies,
kleine bestanden die op uw computer worden gezet om uw ervaring te verbeteren. Op deze
pagina wordt beschreven welke informatie zij verzamelen, hoe we deze gebruiken en
waarom we deze cookies soms moeten opslaan. We zullen ook delen hoe je kunt
voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan bepaalde functionaliteit van
de site downgraden of niet bruikbaar maken.
Zie voor meer algemene informatie over cookies het Wikipedia-artikel over HTTP-cookies.

Hoe we cookies gebruiken
We gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven. Helaas
zijn er in de meeste gevallen geen industriestandaard opties voor het uitschakelen van
cookies zonder de functionaliteit en functies die zij toevoegen aan deze site volledig uit te
schakelen. Het is raadzaam om alle cookies te laten staan als u niet zeker weet of u ze nodig
heeft of niet, als ze worden gebruikt om een service aan te bieden die u gebruikt.

Cookies uitschakelen
U kunt het gebruik van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen
(raadpleeg de Help van uw browser voor informatie hierover). Houd er rekening mee dat het
uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt,
beïnvloedt. Het uitschakelen van cookies resulteert meestal ook in het uitschakelen van
bepaalde functionaliteit en functies van deze site. Daarom wordt aanbevolen dat u cookies
niet uitschakelt.

De cookies die we plaatsen
Samengevat zijn er 3 soorten cookies:
• Essentiële cookies: cookies die nodig zijn voor de normale werking van de website
• Analytische cookies: cookies die voor analyse worden gebruikt om u een betere
ervaring op onze website te bieden
• Functionele cookies: cookies om u een aangepaste website-ervaring te bieden
Wij zullen enkel essentiële cookies gebruiken zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Voor de
andere cookies zullen wij steeds uw expliciete toestemming vragen. Momenteel maakt deze
website geen gebruik van functionele cookies. Indien we functionele cookies zouden
gebruiken, zullen we u informeren hoe we dit doen en hoe dit uw ervaring kan beïnvloeden.

Cookies van derden
In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies die worden aangeboden door
vertrouwde derde partijen. In het volgende gedeelte wordt beschreven welke externe cookies
u via deze site kunt tegenkomen.

Google analytics
Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke het onderdeel van Google Analytics
geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalyseservice.
Webanalyse is het verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers
van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over de website
waar iemand vandaan is gekomen (de zogenaamde verwijzer), welke subpagina's zijn
bezocht, of hoe vaak en voor welke duur een subpagina werd bekeken. Webanalyses
worden voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en voor het uitvoeren
van een kosten-batenanalyse van internetreclame.
De uitvoerder van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.
Voor webanalyse via Google Analytics gebruikt de verwerkingsverantwoordelijke de
toepassing '_gat. _anonymizeIp'. Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de
internetverbinding van de betrokkene ingekort door Google en geanonimiseerd bij het
bezoeken van onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere
verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.
Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te
analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie, onder meer om het
gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de
activiteiten op onze websites tonen, en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot
het gebruik van onze website voor ons.
Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene.
De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het instellen van de cookie kan Google
het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke
pagina's van deze internetsite, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en
waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het
informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google
Analytics-component ten behoeve van online adverteren en de afrekening van commissies
bij Google. In de loop van deze technische procedure verwerft de onderneming Google
kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder
meer dient om de oorsprong van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens
provisieschikkingen te creëren.
De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de
locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken van onze website
door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website zullen dergelijke persoonlijke
gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt
gebruikt, worden doorgestuurd naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze
persoonlijke gegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika
opgeslagen.
De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website op
elk moment voorkomen door middel van een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte

webbrowser en zo het instellen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing
aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie
plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen cookies
die al in gebruik zijn door Google Analytics op elk moment worden verwijderd via een
webbrowser of andere softwareprogramma's.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een
verzameling gegevens die wordt gegenereerd door Google Analytics, die verband houdt met
het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de
kans om dergelijke gegevens te voorkomen. Voor dit doel moet de betrokkene een browseradd-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en deze
installeren. Deze browser add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat alle
gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina's mogelijk niet worden
doorgestuurd naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-ons wordt door
Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de
betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de
betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen.
Als de invoegtoepassing voor de browser werd verwijderd door de betrokkene of een andere
persoon die te wijten is aan hun competentiegebied, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om
de herinstallatie of reactivering van de invoegtoepassingen van de browser uit te voeren.
Verdere informatie en de van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbepalingen van
Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en
onder http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics wordt nader
toegelicht onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

Meer informatie
Hopelijk heeft dat dingen voor je verduidelijkt en zoals eerder vermeld als er iets is waarvan
je niet zeker weet of je het nodig hebt of niet, is het meestal veiliger om cookies ingeschakeld
te laten in het geval dat het interactie heeft met een van de functies die je op onze site
gebruikt.
Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie, kunt u contact met ons opnemen
via pz.riho.informatieveiligheid@police.belgium.eu

