Cookie Statement StageMax B.V.
Wat zijn cookies
Iedereen heeft graag een goed werkende, gebruiksvriendelijke en functionele website. Om
de website van StageMax B.V. zo goed mogelijk te laten functioneren voor u, maken wij
gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele
telefoon worden geplaatst. Deze worden opgeslagen, en bij een volgend bezoek op de
website weer naar boven gehaald. Daarmee wordt de ene gebruiker van de andere
onderscheiden, waardoor de werking en content van de website op de specifieke gebruiker
kan worden afgesteld.
StageMax B.V. maakt gebruik van verschillende soorten cookies: functionele, analytische en
tracking cookies. In de mate waarin persoonsgegevens verzameld worden, gebeurt dit
conform ons Privacy Statement.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed werken van de website. Hiermee
worden bijvoorbeeld wachtwoorden, voorkeursinstellingen en uw gedrag op de website
onthouden. Met deze informatie kan StageMax B.V. haar website analyseren, verbeteren en
optimaliseren. Het vragen van toestemming voor deze cookies is niet vereist.
Analytische cookies
Analytische cookies houden het websitebezoek in de gaten waardoor StageMax B.V. haar
website verder kan verbeteren. Gegevens die hiermee verzameld worden, zijn bijvoorbeeld
het aantal bezoekers en de meest bezochte webpagina’s. Deze gegevens zijn verder
geanonimiseerd en dus niet terug te herleiden naar u als persoon. Om die reden zijn wij niet
verplicht hiervoor toestemming te vragen.
Tracking cookies
Tracking cookies volgen het bezoek aan de website waardoor wij de website verder kunnen
optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn van belang voor het algemeen belang van
StageMax B.V. in die zin dat het de online zichtbaar- en vindbaarheid kan vergroten. Het is
daarom conform de AVG om deze gegevens te mogen verwerken.
Afmelden
De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Deze functie kan uitgeschakeld
worden in de browser instellingen. Hiermee schakelt u tevens alle functionele cookies ook
uit, waardoor het gebruiksgemak van de website ook achteruit zou kunnen gaan.
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