Cookie beleid: BRAND The Urban Agency
Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid
willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij
cookies gebruiken.

Welke soorten cookies plaatst BRAND The Urban Agency?
BRAND The Urban Agency plaatst technische en functionele cookies. Maar
gebruikt ook analytische cookies, mits deze geen inbreuk maken op jouw
privacy. Wat we dan precies doen? We houden algemene bezoekgegevens
bij, waaronder een deel van het IP-adres van je computer
(geanonimiseerd) en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser
meestuurt. We gebruiken deze informatie voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op onze website via Google Analytics. Door deze gegevens te
verzamelen weten wij op welke punten we onze website moeten
verbeteren, zodat jouw ervaring op onze website ook verbetert.

Welke gegevens slaat BRAND The Urban Agency precies op?
-

Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;

-

Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals
Chrome, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van je
computerscherm en welk apparaat je gebruikt;

-

Vanaf welke pagina je bent gekomen;

-

Wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt;

-

Welke pagina’s je bezoekt op deze website.

Cookies blokkeren
Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan,
pas dan je browserinstellingen aan. Je krijgt dan een waarschuwing
voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook dusdanig
aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde
partijen weigert. Je kunt cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Let erop
dat je de instellingen apart voor elke browser, apparaat en computer die je
gebruikt moet aanpassen.
Wil je niet dat BRAND The Urban Agency cookies plaatst, dan kunnen wij
je helaas geen toegang geven tot onze website.
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Contactgegevens

Rotterdam (post- en vestigingsadres)
Schiedamse Vest 91B
3012 BG Rotterdam
The Netherlands
T +31 (0)10 433 3500
E info@brandurbanagency.com
Amsterdam (vestigingsadres)
Vijzelstraat 68
1017 HL Amsterdam
T +31 (0)20 2619155
E info@brandurbanagency.com
http://www.brandurbanagency.com
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