Q 1.6 Cookiebeleid
Wanneer u onze website (q16.ai) bezoekt of ons Q1.6 App Dashboard gebruikt, kunnen wij
bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze verzamelen, zoals cookies (kleine
tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen).
De eerste keer dat u onze website bezoekt, wordt onze cookieverklaring getoond. Door op
“OK” te klikken, stemt u in met het plaatsen van cookies en andere geautomatiseerde
middelen in uw browser en op uw apparaat.
Cookies die we gebruiken op het Q1.6 App Dashboard:

Naam cookie

Geldigheid

Omschrijving

q16.sid

12 uur

Dit is een sessiecookie dat wordt gebruikt
voor websitegebruikers. Het geeft toegang tot
het dashboard.

remember_me

7 dagen

Dit is een cookie waarmee de gebruiker
langer dan 12 uur ingelogd blijft.

Cookies die we gebruiken op onze website www.q16.ai:
Naam cookie

Geldigheid

Omschrijving

_ga

2 jaar

Wordt gebruikt door Google Analytics om
gebruikers te onderscheiden. We houden een
zo minimaal mogelijke hoeveelheid informatie
bij om ons te helpen bij het bijhouden en
analyseren van statistische gebruiks- en
volume-informatie van personen die de
Q1.6-website bezoeken. We gebruiken
Google Analytics om te analyseren welke
pagina's bezoekers hebben bekeken. Indien
u zich hiervoor wilt afmelden, klik dan hier om
te lezen hoe dat in zijn werk gaat.

_gid

24 uur

Wordt gebruikt door Google Analytics om
gebruikers te onderscheiden.

cookie_notice_accepte
d

1 jaar

Houdt de status van de cookiekennisgeving
bij.

Q 1.6 Cookiebeleid
time

Voor de duur
van de sessie

Dit is een sessiecookie dat wordt gebruikt
voor de gebruikers van de website om de
huidige tijd en datum bij te houden.

U kunt de instellingen van uw browser gebruiken om cookies uit te schakelen. Als u cookies
uitschakelt, kan dit echter van invloed zijn op het functioneren van onze website. Meer
informatie over hoe u cookies kunt beheren, vindt u op deze website:
https://www.aboutcookies.org/.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op per e-mail: info@q16.ai.
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