Cookie-verklaring Rechtsbijstandportaal
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 mei 2021.
Wanneer u onze website(s) bezoekt, worden uw gegevens verzameld en opgeslagen met behulp van
‘cookies’. In dit Cookiebeleid kunt u lezen wat cookies zijn, welke informatie wordt verzameld en
waarvoor deze wordt gebruikt. Ook geven we uitleg over wat u kunt doen als u uw ‘cookievoorkeuren’
wilt veranderen.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die tijdens een bezoek aan de Websites via uw browser (bijvoorbeeld
Safari of Google Chrome) op de harde schijf van uw computer of smartphone worden opgeslagen.
Cookies hebben verschillende doelen zoals:
- Het onthouden van de loginnaam of (voorkeuren voor) instellingen voor de website die u
bezoekt;
- Het volgen van uw surfgedrag (wat klikt u aan, hoe lang etc.) op de website. Hiermee kan de
website gebruiksvriendelijk ingericht worden.
- Het afstemmen van de inhoud van de website en eventueel advertenties op uw interesses.
Het gebruik van cookies op onze website is veilig. Wij gebruiken cookies niet om gevoelige
persoonlijke informatie, zoals wachtwoorden, op te halen. Wij gebruiken ook geen cookies vanaf het
moment dat u inlogt op ons Portaal. De wet zegt dat we cookies op uw apparaat op mogen slaan als
dit echt nodig is voor de werking van deze website. Als het om andere cookies gaat, zullen wij om uw
toestemming vragen.
Uw toestemming en voorkeuren zijn van toepassing op www.rechtsportaal.nl en
www.rechtsbijstandportaal.nl.
Welke cookies gebruikt het Rechtsbijstandportaal?
Functionele cookies
Dit zijn cookies die onthouden welke keuzes u tijdens een websitebezoek maakt. Deze cookies
worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren op te slaan, zoals tekstgrootte of lettertype. Deze
cookies zijn nodig om de website goed te laten werken en daarom worden deze cookies standaard
opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt door het Rechtsbijstandportaal. Als u inlogt op ons
Portaal, worden vanaf dat moment geen functionele cookies gebruikt. Uw gegevens worden wel voor
u opgeslagen in uw eigen browser (een browser is het computerprogramma om webpagina's te
bekijken).
Analytische cookies
Dit soort cookies verzamelen informatie over uw bezoekgedrag op een website, bijvoorbeeld welke
pagina’s van de website u vaak bezoekt. Op basis van deze gegevens kan de sturing van de website
goed ingericht worden. Deze cookies worden ook gebruikt om bij te houden via welke paden
(bijvoorbeeld via google, advertentie, het intikken van de website) u op een website terecht bent
gekomen. Deze cookies worden alleen gebruikt voor onze ‘publieke website’. Zodra u in het Portaal
inlogt, worden geen analytische cookies meer gebruikt.
Marketing cookies
Deze cookies volgen een gebruiker over een langere tijd bij verschillende websites en kunnen
hiermee een ‘profiel’ van u opbouwen. Hierdoor kan een bezoeker worden ingedeeld op zijn/haar
interesses. Deze cookies worden vaak gebruikt om online te adverteren. Een advertentienetwerk
plaatst dan via een andere website een cookie op de computer of smartphone van de bezoeker. Deze
cookie kan dan worden gelezen door dit advertentienetwerk. Deze cookies worden gebruikt door het
Rechtsbijstandportaal. Vanaf het moment dat u inlogt op ons Portaal, worden geen marketing cookies
gebruikt. Deze persoonlijke gegevens worden dus niet als cookie opgeslagen.
Google Analytics-cookies

Wij verwerken Google Analytics-cookies bij uw website bezoeken. Hierbij passen wij het document
"Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics" van de Autoriteit Persoonsgegevens
toe. Daarbij is uw IP-adres geanonimiseerd omdat enkele cijfers van uw IP-adres worden weg
geschrapt.
Ook hebben wij de optie 'gegevens delen' uitgezet.
Wij maken ook geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google
Analytics-cookies.
Cookie-voorkeuren beheren
U kunt uw cookie voorkeuren op elk gewenst moment inzien en wijzigen door op de ‘Privacy
instellingen’ knop te klikken in het menu van uw browser (bijvoorbeeld Google, Safari, Firefox).
Ook kunt u kijken op http://www.aboutads.info/choices/#completed of
http://www.youronlinechoices.eu/, of u zich kunt afmelden voor cookies door de volgende sites te
bezoeken.

Bericht-update
Wij kunnen deze cookie-verklaring elk moment wijzigen of aanvullen. Lees deze verklaring dus
regelmatig om zeker te weten dat u de nieuwste informatie heeft.
Privacybeleid
Zie onze Privacyverklaring voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt door het
Rechtsbijstandsportaal en eventuele andere organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verwerking
van deze gegevens.

