
Cookieverklaring studievereniging Ad Legem 

Wat zijn cookies? 

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door de browser op uw computer wordt opgeslagen 

wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie kan bij uw volgende bezoek naar ons worden 

teruggestuurd. Zo kan onze website u herkennen.  

 

Waarom gebruiken wij cookies?  

Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en u onze website veilig kan bezoeken. De cookies 

zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt. Daarnaast kunnen wij door 

middel van de cookies onze website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken.  

 

Welke cookies gebruiken wij?  

• Google Analytics  

Dit is een dienst van Google om statistieken en data van de website te verzamelen en weer 

te geven. Zo kan via Google Analystics data bekeken worden over het gedrag van de 

bezoekers, het aantal, et cetera.  

• New Relic  

Middels een cookie van New Relic wordt gemonitord hoe de website presteert. Op basis 

hiervan is in te zien wat de laadtijd is van de website en worden eventuele fouten op de 

website bijgehouden.  

• Congressus cookies  

De website plaatst functionele cookies. Deze functionele cookies worden gebruikt voor o.a. 

de volgende activiteiten:  

- Voorkeuren  

- Opslag inloggegevens 

• Cookies die wij zelf hebben geplaatst 

De cookies die wij zelf hebben geplaatst zijn cookies van externe webpagina’s, zoals de 

websites van onze partners.  

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?  

U kunt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen door een e-mail te sturen naar: 

secretaris@adlegem.nl. Binnen vier weken zult u een reactie op uw e-mail krijgen.  

 

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen? 

U kunt ervoor kiezen om geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de 

internetbrowser is het mogelijk om in te stellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per 

browser hoe dit ingesteld kan worden, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. 

Als cookies geblokkeerd zijn, kan het zijn dat onze website minder goed werkt. 

 

Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond. 

 

 


