WAAROM COOKIES
betrekking hebben op deze website

Onze COOKIES zijn noodzakelijk
Jij geef hierbij aan, dat:
deze website, een onderdeel van Red Light Key en haar online onderdelen,waaronder RedLightKey.nl
en Erotiekportaal.nl waaronder deze site valt toestemming geef en heeft voor het gebruik van bepaalde
cookies waar jouw persoonsgegevens in verwerkt kunnen worden op een wijze zoals toegelicht en te
lezen staat op deze pagina “WAAROM COOKIES”.
Je verklaart wanneer jij deze website bezoek, jij akkoord ga met de COOKIES en dat je de pagina
WAAROM COOKIES gelezen heb.
Daarnaast geef je aan dat je:
– als bezoeker minimaal 18 jaar bent
– als adverteerder minimaal 21 jaar ben
– op de hoogte bent van onze Algemene Voorwaarden, overige documenten en alle regels die hieraan
verbonden zijn.
Als je voor de eerste keer op deze website komt, ben je hiermee akkoord gegaan. Je krijgt dan de
selectie pagina waarin je kunt aanvinken of je wel 18 jaar of ouder bent en je hebt aangevinkt dat je
onze Cookies hebt geaccepteerd. Deze Cookies kun je altijd verwijderen of aanpassen als je het niet
eens bent met ons Cookiebeleid.
Waarom cookies
Deze cookie uitleg is opgesteld om je meer service te bieden bij het bezoeken van deze website.
Deze website is een onderdeel van Erotiekportaal.nl welke op haar beurt weer een onderdeel is van
Red Light Key. Red Light Key zelf is het erotische uithangbord voor Right Key Media. Alle websites van
Red Light Key maken gebruik van cookies. Dat zijn handige scripts die informatie verzamelen en
gebruiken. Onze websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor
dat je ingelogd kunt blijven op de website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen,
worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje of je
bestellingen bij. Ook kan Red Light Key dankzij cookies zien hoe vaak onze sites - en welke pagina’s door bezoekers worden bekeken. Verder maken sommige cookies het mogelijk om je surfgedrag te
volgen. Zo kunnen onze websites en adverteerders iets over je voorkeuren te weten komen waardoor
wij geselecteerde advertenties kunnen laten zien op jou basis van jouw interesse. Red Light Key richt
haar segment op Websites en Internet Platforms aangaande het plaatsen van Advertenties, Online
Shops, Webcams en Gamesites. Op al deze websites worden advertenties geplaatst om de websites
en Internet Platforms en het gebruik en het bekijken hiervan te bekostigen.
Dankzij cookies wordt de website zoveel mogelijk aangepast om jou beter van dienst te kunnen zijn.
Belangrijk om te weten:
– Het gebruik van onze cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies.
Cookies slaan namelijk jouw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van
cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

– Onze Permanente Cookies worden gebruikt: ter verbetering van uw gebruiksgemak. U kunt aan de
hand van een permanente cookie ‘herkend’ worden bij een nieuw bezoek op deze website. Deze
website kan hierdoor op uw voorkeuren worden afgestemd. Een permanente cookie onthoudt ook of en
voor welke cookies u toestemming gegeven heeft. U kunt een permanente cookie verwijderen door uw
browserinstellingen aan te passen, dan wel alle cookies te verwijderen.
– Functionele cookies worden gebruikt omdat: deze cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te
laten functioneren. Deze cookies zullen standaard geplaatst worden, en worden wel geïnstalleerd ook
als u andere soorten cookies niet accepteert.
– Sessie cookies zijn noodzakelijk om: te zorgen dat u de website kunt bekijken, ter verbetering van de
kwaliteit van deze website en onze dienstverlening, waarbij de sessie cookie kan achterhalen welke
onderdelen van deze website u bezocht heeft. Deze cookie stelt ons in staat om onze website zo veel
mogelijk aan te passen op het surfgedrag van onze bezoekers.
– Vingerprint cookies, deze worden gebruikt om de apparaat te herkennen waarmee u deze website
bezoekt. Zodat de website u en uw computer, telefoon , laptop of tabblad herkent en u de website goed
en normaal erkend kan tonen op alle apparaten.
– Deze website maakt gebruik van OWA, Matoma en of Google Analytics: om de website statistieken te
analyseren van deze website en inzicht te krijgen in hoe bezoekers deze website gebruiken, zoals bijv.
het aantal bezoekers en de duur van het bezoek, er wordt een cookie geplaatst via en door Google als
onderdeel van de ‘Google Analytic’-dienst. De informatie die hierbij verworven wordt, wordt verwerkt
door Google als first party Analytic cookie. D worden ook wel tracking cookies genoemd.
– Verwijderen en weigeren van cookies
Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen.
Dat gaat heel eenvoudig en hoe je dit moet doen lees je straks op deze pagina.
Het kan erg handig zijn om cookies te gebruiken als u ingelogd wilt blijven.
Wilt u cookies verwijderen raadpleeg de handleiding van uw browser.
Via de browserinstellingen kunt u alles zo instellen zoals u dit zelf wenst
Automatisch cookies verwijderen
Je kunt cookies automatisch laten wissen wanneer je de browser afsluit. Zo blijft informatie nooit lang
bewaard en kun je niet gevolgd worden.
Automatisch cookies verwijderen in Internet Explorer / Microsoft Edge
– Klik hier voor meer informatie hoe u cookies kunt verwijderen in Microsoft Edge
Automatisch cookies verwijderen in Firefox
– Klik hier voor meer informatie hoe u cookies kunt verwijderen in Firefox
Automatisch cookies verwijderen in Chrome
– Cookies wissen, inschakelen en beheren in Chrome - Computer - Google Chrome Help
Cookies weigeren
Je kunt je browser alle cookies laten weigeren, maar hierdoor zullen veel sites niet meer goed werken.
Beter is het om cookies selectief toe te staan. Alle browsers maken onderscheid tussen nuttige cookies
van de site die je bezoekt, en cookies van derden ('thirdparty cookies') die meeliften.
Cookies van derden beheren of verwijderen
– Cookies van derden beheren of verwijderen in Bing of Microsoft Edge

Cookies van derden weigeren in Firefox
– Cookies van derden beheren, weigeren of verwijderen in Firefox
Cookies van derden weigeren in Chrome
– Cookies van derden beheren, weigeren of verwijderen in Google Chrome

EN DAN NOG DIT…
Surf bewust en surf op zeker
 KLIK NOOIT BIJLAGEN OPEN IN E-MAILS VAN AFZENDERS DIE JE NIET KENT
 KLIK NOOIT LINKEN AAN IN E-MAILS DIE JE NIET VERTROUWD (Toch nieuwsgierig? Beweeg
met je cursor over de link. Linksonder in je pagina zie je de site waarnaar wordt verwezen. Als je niets
ziet, is het sowieso foute boel. Zie je wel een weblink, klik alleen als je die site kent en vertrouwt.
 Webadres verkleiners (url-shorteners) ZIJN VRIJWEL ALTIJD LINKEN NAAR SITES DIE
ONWENSELIJKE ZAKEN MET JOUW COMPUTER UITHALEN.
 ELKE E-MAIL VAN EEN ONBEKENDE MET EEN ZIP. BIJLAGE, OF EEN RAR BIJLAGE IS FOUTE
BOEL. Meteen verwijderen is hier het motto.
Aanpassingen
Red Light Key waartoe deze site ook behoort, behoudt zich het recht voor om haar cookie beleid
aanpassen, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) in het geval deze website wordt aangepast of de
wetgeving omtrent cookies wordt gewijzigd. Versie; 1 januari 2016 herzien op 15 november 2021.
Overige documenten
Indien u de cookies accepteert, accepteert u tevens de onderstaande documenten die behoren
tot deze website, te weten;
– Algemene Voorwaarden
– Gebruikers Voorwaarden
– Website Voorwaarden
– Privacy Verklaring
– Waarom Cookies
Ingangsdatum
Waarom Cookies, per 1 januari 2016, herzien op 15 november 2021.

