Cookie Policy
My-Energie Services respecteert uw privacy als gebruiker van de website www.my-energie.nl. In deze
cookie policy beschrijven wij welke cookies op onze website worden ingezet en voor welke doeleinden
ze gebruikt worden. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ServiceHouse B.V. handelend
onder de naam My-Energie (‘wij’ of ‘ons’), postbus 2225, 3800 CE Amersfoort.

Gebruik cookies
Deze website gebruikt cookies die uw voorkeuren onthouden en het navigeren door de website
vergemakkelijken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website
wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers gestuurd worden. Met
cookies kunnen wij het gedrag van bezoekers analyseren en onze website verbeteren.
Als u onze website bezoekt
Tijdens het bezoeken van onze website ontvangen we een aantal gegevens, zoals uw IP adres en (bij
benadering) de locatie van waar u de website bezoekt. We kunnen ten slotte gegevens verzamelen
over uw klikgedrag en de regelmaat en de duur van het bezoeken van onze website. Tijdens uw
bezoek aan deze website worden Google Analytics cookies geplaatst. Bij het gebruik van de cookies
wordt het IP-adres van de bezoeker geanonimiseerd.
Functionele (permanente) cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek aan onze
website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook als u
toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door een cookie onthouden.
Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen, waardoor u tijd bespaart en prettiger gebruik
kunt maken van onze website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw
internetbrowser. Wij gebruiken de cookies niet voor andere doeleinden, zoals e-mail- en
telemarketing acties.
First party analytische cookies (sessie cookies)
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek
hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van
onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd, zodra u de internetbrowser afsluit.
Verwijderen van cookies
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
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