Informatie over Cookies
Uw privacy
MURRELEKTRONIK BV beschermd uw persoonlijke informatie. Met dit schrijven geven wij aan welke
informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.
Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flashapplicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
teruggestuurd worden.

Waarom maken wij gebruik van cookies?
Wij maken gebruik van cookies zodat wij u bij een nieuw bezoek aan onze website herkennen. De
website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming
hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden.
Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger
gebruik van onze website kunt maken.
De permanente cookies welke wij gebruiken worden op uw computer opgeslagen totdat deze
verlopen of door u worden verwijderd. Sessie cookies worden automatisch verwijderd bij het
afsluiten van uw webbrowser.
Wij gebruiken cookies ook om





u te identificeren op het moment dat u inlogt op onze website. Hierdoor kunnen wij u
aanbevelingen geven over onze producten, persoonlijke inhoud tonen en andere functies en
persoonlijke services beschikbaar stellen;
uw voorkeuren te onthouden;
de artikelen die in uw winkelwagen zijn opgeslagen te onthouden.

Hoe kunt u cookies beheren
U kunt cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de
Consumentenbond voor uitleg. U kunt cookies verwijderen, accepteren of juist niet accepteren
echter hierdoor bestaat de mogeljk dat de u geen gebruik kan maken van alle features van onze
website.
Moet u cookies accepteren om onze website te kunnen bezoeken?
Nee, dit is niet noodzakelijk, echter bestaat dan de mogelijk dat sommige onderdelen van onze
website niet naar behoren functioneren.
Informatie over cookies
Meer informatie over cookies treft u aan op de website van de rijksoverheid

