
INNOVEX FITNESS COOKIESTATEMENT 

 

Wat is een cookie? 

Innovex Fitness maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een 

internetpagina op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie 

kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Innovex Fitness gebruikt 

cookies om de website beter te laten functioneren en worden er daarnaast, met uw toestemming, social 

media cookies geplaatst. Hieronder treft u de categorieën cookies die geplaatst worden door Innovex 

Fitness en hun functionaliteit. 

 

Functionele cookies 

Met behulp van functionele cookies kan Innovex Fitness de website naar behoren laten functioneren. 

Zonder deze cookies werkt de website niet optimaal. Denk daarbij aan het onthouden van informatie die 

u invult over verschillende pagina’s, het opslaan van voorkeur§en en inloggegevens en het uitlezen van 

uw browserinstellingen voor het goed tonen van de website. Daarnaast worden er zogenaamde 

anti-spam cookies geplaatst. Dit zorgt ervoor dat er geen geautomatiseerde reacties op de website 

worden geplaatst. Voor het plaatsen van deze strikt noodzakelijke cookies is uw toestemming niet nodig. 

Functionele cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. 

 

Sociale media buttons 

Met uw toestemming plaatsen sociale media partijen cookies op uw apparatuur. Met behulp van social 

media cookies kunt u artikelen of video’s (embedded content) afkomstig van sociale media (zoals 

YouTube) op onze website bekijken. Daarnaast kun je door middel van de button content liken of delen 

via Facebook en Twitter. Wat deze partijen met deze cookies doen is ons niet bekend. Raadpleegt u de 

privacyverklaring van desbetreffende sociale media partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te 

lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering  Meer informatie omtrent 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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