Informatie over cookies op de site Tennisonline.biz
Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie
die ons helpt om onze site te beheren. Ze kunnen geen programma’s uitvoeren en bevatten geen
virussen. Alleen Tennisonline.biz kan onze cookies lezen.
Het gebruik van de cookies
Tennisonline.biz gebruikt cookies om uw ervaring op deze site te verbeteren. Hieronder vindt u meer
informatie over onze cookies:
-

sommige cookies zijn noodzakelijk om deze site correct te laten werken
we volgen uw activiteiten op sites die niet tot Tennisonline.biz behoren niet, tenzij u op een
van onze reclames voor deze sites klikt
we gebruiken analytische cookies om te bepalen welke content het meest nuttig is voor onze
bezoekers.

Soorten cookies die we gebruiken
-

Beveiliging: dankzij deze cookies kunnen we de toegang tot uw account beveiligen.
Voorkeuren: deze cookies worden gebruikt om uw voorkeuren op het vlak van taal en
zoekresultaten te bewaren.
Analyse: we volgen de trafiektrends op de sites om na te gaan welke content regelmatig
wordt gevraagd en de eventuele problemen op te volgen.
Reclame: we gebruiken niet-identificeerbare informatie over u om u reclame voor te stellen
op onze site.

Uw keuzes betreffende cookies
U kunt beslissen dat uw computer u moet waarschuwen telkens wanneer er een cookie wordt
geplaatst, of u kunt beslissen om alle cookies uit te schakelen. U kunt deze keuzes instellen in uw
browser. Omdat elke browser anders is, raden we u aan om het helpmenu van uw browser te
raadplegen om te weten hoe u uw cookie-instellingen het best kunt wijzigen. Als u beslist om alle
cookies uit te schakelen, kan het zijn dat u geen toegang meer krijgt tot bepaalde functies die speciaal
werden ontwikkeld om uw ervaring te verbeteren en dat sommige diensten niet meer beschikbaar
zijn. U kunt de cookies van Tennisonline.biz op elk moment blokkeren of verwijderen.

