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PCPO Midden-Brabant en de onder haar gezag ressorterende scholen delen cookies, kleine (tijdelijke)
tekstbestanden op uw computer, uit als u één van de websites bezoekt. Dankzij cookies hoeft u niet
steeds dezelfde informatie te downloaden als u de website opnieuw bezoekt. Ze helpen ook om ons
te laten zien hoe u de website gebruikt en hoe wij de website gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Algemene informatie over cookies
Op onze websites worden verschillende soorten cookies gebruikt:
Functionele cookies – Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.
Analytische cookies – Met deze cookies krijgt PCPO inzicht in het gedrag van bezoekers op de
websites. Bijvoorbeeld welke pagina’s het meest gelezen worden.
Social plugin tracking cookies – Deze cookies worden gebruikt voor de share en like knoppen onder
blogs en zorgen ervoor dat berichten makkelijk gedeeld kunnen worden op social media.
Embed cookies – Deze cookies worden gebruikt voor embeds. Dit zijn bijvoorbeeld video’s die
worden geplaatst.
Advertentie cookies – Deze cookies zorgen ervoor dat u relevante advertenties te zien krijgt op
PCPO Midden-Brabant. Daarnaast kan met deze cookies worden bijgehouden hoe vaak u een
advertentie gezien heeft, zodat u niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt.

De cookies die gebruikt worden op PCPO Midden-Brabant
Google Analytics
Doel: PCPO Midden-Brabant maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe
gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het
verwerken van je bezoekinformatie door Google (d.w.z. het gebruik van de website, de informatie
die uw webbrowser aan ons verstrekt en uw IP-adres). Het IP-adres wordt anoniem gemaakt. Deze
cookies worden o.a. gebruikt om het aantal bezoekers van de website bij te houden en welke
pagina’s er worden bezocht.
Voor meer informatie raden we u aan om de privacyverklaring van Google te raadplegen.
Eigenschappen: dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
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Social media cookies van derden
Doel: social media cookies worden door de social media websites zelf geplaatst. De social media
partij kan uw IP-adres herkennen op het moment dat u een pagina wil delen. Voor de cookies die
deze partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen verwijzen we je naar de
privacyverklaringen van deze partijen:
• Facebook
• Google / Youtube
• Twitter
• Instagram
• Pinterest

Facebook en Instagram adverteren
Doel: dit cookie ziet welke pagina’s u bekijkt op de website. Zo kunnen we aan u relevante
advertenties tonen op Facebook of Instagram. Zonder deze cookie loopt u persoonlijke aanbiedingen
mis.
Voor meer informatie raden we u aan om de privacyverklaring van Facebook te raadplegen.
Eigenschappen: Dit cookie komt van Facebook en wordt maximaal 2 jaar bewaard.

Google AdWords
PCPO Midden-Brabant maakt gebruik van Google AdWords, een advertentie service die wordt
aangeboden door Google. Google AdWords wordt gebruikt voor het tonen van advertenties in de
zoekresultaten van Google. Google AdWords plaatst een conversiecode cookie om eventuele
conversies op PCPO Midden-Brabant (bijvoorbeeld het kopen van mijn e-book) te kunnen meten. De
informatie uit deze cookie wordt gebruikt om digital marketing campagnes van PCPO Midden-Brabant
te verbeteren.
Voor meer informatie raden we je aan om de privacyverklaring van Google te raadplegen.
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