
 

Cookies 

 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst zodra u onze 

website bezoekt. Bij het bezoeken van onze website www.savantis.nl wordt er één cookie voor Google 

Analytics bij u geplaatst. 

Google Analytics 

Google Analytics; via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, 

als onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de 

website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 

wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Savantis heeft hier 

geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor 

andere Google-diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door 

Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft voorzieningen getroffen om een 

passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens te waarborgen. 

Social media 

LinkedIn / Twitter / Facebook; op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen 

promoten of delen op de sociale netwerken LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze social media 

knoppen plaatsen geen cookies op het moment dat u zich op de website www.savantis.nl bevindt.  

Zodra u de website verlaat en één van de bovenstaande social media pagina’s bekijkt is het mogelijk 

dat zij een cookie bij u plaatsen. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de 

mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun 

eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, Savantis 

heeft daar geen invloed op.    

Cookies blokkeren 

U kunt cookies blokkeren of geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig 

worden ingesteld, dat cookies niet geaccepteerd worden. De wijze waarop u dit kunt doen is 

afhankelijk van de browser die u gebruikt.  

Let op: u dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de Savantis website niet of niet 

optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert.   
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