
Cookiebeleid Independent Films 

 

I. Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine bestanden die naar uw computer worden gedownload, om zo uw ervaring 

te verbeteren terwijl u door onze website navigeert. Deze pagina beschrijft welke informatie ze 

verzamelen, hoe we die gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. We zullen 

u ook meedelen hoe u de opslag van deze cookies kunt voorkomen, ook al kan dit leiden tot een 

vermindering van de sitefunctionaliteit en kunnen er zelfs bepaalde site-elementen ‘kapot gaan.’ 

 

II. Waarom we cookies gebruiken 

We gebruiken cookies op deze site om uw ervaring te verbeteren terwijl u door onze website 

navigeert en om bezoekersstatistieken en -verslagen bij te houden die de site verbeteren. Deze 

cookies verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie.  

 

III. Cookies uitschakelen 

U kunt de plaatsing van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen 

(gelieve dit te doen door de Hulp-sectie van uw internetbrowser te raadplegen. Voor meer 

informatie kunt u bovendien deze website - https://www.allaboutcookies.org/ - bezoeken.)  

Wees u ervan bewust dat de uitschakeling van cookies de functionaliteit van deze, en vele 

andere websites die u bezoekt, mogelijk beïnvloedt. Bovendien zal de uitschakeling van 

cookies er meestal toe leiden dat bepaalde functionaliteiten en mogelijkheden van deze site 

worden uitgeschakeld.  

 

IV. Door ons geplaatste cookies 

Functionele cookies: Zonder deze cookies zult u niet in staat zijn om op normale wijze door 

onze website te navigeren, omdat zij nodig zijn voor de functionaliteit van onze site. 

Sitevoorkeurscookies: Om u een geweldige gebruikservaring op deze site te bieden, geven wij 

de mogelijkheid om uw voorkeuren in te stellen voor de manier waarop de site zich tijdens uw 

bezoek gedraagt, zoals uw keuze van taal. Om uw voorkeuren te onthouden, moeten we cookies 

plaatsen zodat deze informatie telkens kan worden opgeroepen zodra u contact met een pagina 

maakt die door uw voorkeursinstellingen wordt beïnvloed. 

Hoe worden de gegevens verzameld?  

- Onze verzamelaar slaat gegevens in een zogenoemde Amazon S3-’bucket’ (opslagcontainer) 

op. Bovendien worden ze tijdelijk in toegangslogboeken op onze server ondergebracht, die 

vervolgens naar Cloudwatch worden gemigreerd en daarna van onze server worden gewist.  

- De in onze Amazon S3-’bucket’ verzamelde gegevens worden dan geleidelijk gelezen 

(standaard iedere 15 seconden), waarna ze in onze Powster Insights-database worden 

https://www.allaboutcookies.org/
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ingevoerd, die ze vervolgens per dag voor het Insights-dashboard samenstelt. Deze versie van 

de Insights-dashboardgegevens bestaat uit een bestandsformaat dat geen persoonlijk 

identificeerbare informatie onthult. 

- Omwille van de goede werking gebruikt deze site eveneens Google Analytics, een van de 

meest gangbare en betrouwbare analytische oplossingen op het internet. Die helpt ons niet 

alleen om te begrijpen hoe u onze site gebruikt maar ook hoe we manieren kunnen vinden om 

uw ervaring te verbeteren. Deze cookies kunnen bepaalde dingen volgen, bijvoorbeeld hoe lang 

u op de site doorbrengt en welke pagina's u daarbij bezoekt, zodat we interessante content 

kunnen blijven produceren. Deze cookies worden enkel als een secundaire gegevensbron 

gebruikt en worden niet gebruikt als cookies die op advertentiedoeleinden zijn gericht 

(targeting-cookies).  

Bezoek voor meer informatie over Google Analytics-cookies de officiële Google Analytics-

pagina of volg deze link : https://support.google.com/analytics/answer/6366371?hl=en. 

- Powster-cookie: onze partner plaatst voor iedere sessie een cookie, die binnen een half uur 

verloopt. In ons Insights-volgsysteem toont deze cookie ons voor sessies en unieke sessies 

hoeveel gebruikers de site hebben bezocht. Hiermee wordt geen persoonlijk identificeerbare 

informatie over de gebruiker verzameld maar werkt eenvoudigweg door een willekeurige id. 

aan te maken die we 30 minuten lang als cookie opslaan. Hij wordt zowel voor de opvolging 

van sitebezoek als voor veiligheid gebruikt (om te kunnen waarschuwen wanneer onze site 

herhaaldelijk door eenzelfde gebruiker getroffen/aangevallen wordt).  

 

V. Meer informatie 

Deze website bevat mogelijk ook links naar websites van derde partijen. Independent Films 

heeft geen controle over de website of cookies van deze derde partijen en dit Privacy- en 

Cookiebeleid is niet op hen van toepassing. Deze sites hebben mogelijk hun eigen privacy 

verklaringen en klantenbeleid. 

Hopelijk heeft dit de zaken voor u opgehelderd. Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer 

informatie, kunt u ons contacteren: 

 per e-mail marketing@independentfilms.nl of  per telefoon +3120 5314250 

 

Laatste update : 19/08/2019 
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