Cookiebeleid Goudstandaard
Dit Cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 juli 2021.
Aansprakelijkheid
De informatie op deze website heeft Goudstandaard met de grootste zorg samengesteld.
Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid,
juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Goudstandaard kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik
daarvan. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van
Goudstandaard worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het
bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten
behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.
Cookies
Wetgeving
De cookiewetgeving geldt sinds 5 juni 2012. Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat
op de vaste schijf wordt geplaatst van de computer. Het is eigenlijk een soort
identificatiebewijs. Het kan niet worden uitgevoerd als code en het kan geen virussen
verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die de cookie
heeft verschaft.
Gebruik van cookies
De wetgeving maakt een onderscheid tussen functionele en niet functionele cookies.
Functionele cookies maken gebruik van persoonlijke gegevens, zoals wachtwoorden. Nietfunctionele cookies zijn niet persoonsgebonden en anoniem, denk hierbij aan
paginabezoeken. Functionele cookies vallen niet onder de nieuwe wetgeving.
Goudstandaard maakt gebruik van beide soorten.
Niet-functionele cookies
Goudstandaard maakt gebruik van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden.
Hiermee zien we welke pagina's onze bezoekers bekijken, waar zij vandaan komen en op
klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken en nog veel meer. Deze informatie
gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te
optimaliseren. Google, die deze dienst levert, gebruikt de informatie om een relevant,
anoniem advertentieprofiel op te bouwen waarmee men gerichter advertenties kan
aanbieden.
Wij gebruiken, met behulp van derden, analytische cookies om het websitegebruik te
onderzoeken. Deze statistieken geven ons onder meer inzicht in hoe vaak we worden
bezocht en waar we onze webwinkel kunnen verbeteren. Zo kunnen wij de ervaring met
onze webwinkel voortdurend optimaliseren. Onder meer de volgende gegevens worden
opgeslagen:
•

Het IP-adres dat anoniem wordt gemaakt;
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•
•
•
•
•

Technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari of Firefox), de
resolutie van uw computerscherm, uw taalvoorkeur en welk apparaat u gebruikt;
Vanaf welke pagina u op de webwinkel bent gekomen;
Wanneer en hoelang u de webwinkel bezoekt of gebruikt;
Of u gebruik maakt van functionaliteiten van de webwinkel. Bijvoorbeeld het maken van een
verlanglijstje, het plaatsen van een bestelling of het bekijken van eerdere aankopen;
Welke pagina's u bezoekt in onze webwinkel.
Deze cookies gebruiken wij bijvoorbeeld om:

•
•
•

Bij te houden wat het aantal bezoekers van onze webwinkel is;
Te meten hoelang een bezoek duurt;
Te bepalen in welke volgorde een bezoeker de verschillende pagina's van onze webwinkel
bezoekt.
Google Analytics
Goudstandaard maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Goudstandaard bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres
van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het
privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te
houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan
Goudstandaard te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de
informatie namens Google verwerken. Goudstandaard heeft hier geen invloed op.
Goudstandaard heeft Google geen toestemming gegeven om via Goudstandaard verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, kun u de
browserinstellingen aanpassen. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden
geplaatst. U kunt uw instellingen ook zo aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen
cookies van derde partijen weigert. Ook cookies die al geplaatst zijn, kun u verwijderen. Let
erop dat u de instellingen apart moet aanpassen voor elke browser op elk apparaat dat u
gebruikt. Wij willen u erop attenderen dat als u geen gebruik wilt maken van cookies, wij
helaas niet kunnen garanderen dat onze webwinkel goed werkt. Het kan zijn dat enkele
functies van de webwinkel verloren gaan of dat u bepaalde pagina's zelfs helemaal niet meer
kunt zien.
Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het gebruik van het account van Goudstandaard,
bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en voorkeuren te onthouden.
Waarom kan ik de cookies alleen accepteren en niet weigeren?
Sinds februari 2015 is het niet meer wettelijk verplicht om bezoekers akkoord te laten gaan
met het plaatsen van cookies wanneer cookies worden gebruikt voor analyses ter
verbetering van de gebruiksvriendelijkheid zoals Google Analytics. Overigens is 100% van de
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functionaliteiten van de website beschikbaar zonder cookies. Hiervoor kunt u in uw browser
de instelling voor het accepteren van cookies wijzigen zodat er geen cookies geplaatst
worden.

3

