Cookie Statement
Wat zijn cookies?
WAL Legal houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statistische doeleinden. De langs
deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door WAL Legal
verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van WAL Legal te vergroten,
wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens
uw bezoek op de website van WAL Legal op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone
(hierna: computer) wordt geplaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan deze worden
herkend en kan informatie worden verzameld, zoals het IP-adres, de bezochte webpagina’s, de
wijze waarop op de website wordt genavigeerd en uw instellingen. Cookies hebben een bepaalde
geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat deze
geldigheidsduur is verstreken, wordt de cookie door uw browser verwijderd.
Gebruik van cookies
De website van WAL Legal maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het
gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de
werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google
verwerken. Door gebruik te maken van de website van WAL Legal geeft u toestemming voor het
verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals
hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. WAL Legal heeft geen invloed op het plaatsen
en gebruik van cookies door die derde partijen.
Accepteren, weigeren en verwijderen van cookies
Cookies waarvoor uw toestemming is vereist, worden alleen op uw computer geplaatst als u dit
heeft toegestaan door dit aan te geven in de banner op de website van WAL Legal zoals bij uw
eerste bezoek aan de website getoond. Als u cookies weigert en/of verwijderd, kan dit de
functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Op de website van de Autoriteit
Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies) leest u meer over cookies
en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.
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