Applicatie-gegevenscache
Een applicatie-gegevenscache is een gegevensopslagplaats op een apparaat. Hierdoor kan
een webapplicatie bijvoorbeeld worden uitgevoerd zonder internetverbinding en kunnen
de prestaties van de applicatie worden verbeterd door de inhoud sneller te laden.

Browserwebopslag
Met browserwebopslag kunnen websites gegevens in een browser op een apparaat
opslaan. Bij gebruik in de modus voor 'lokale opslag' kunnen gegevens worden opgeslagen
voor meerdere sessies (bijvoorbeeld zodat de gegevens kunnen worden opgehaald, ook
nadat de browser is gesloten en opnieuw geopend).

Cookies en vergelijkbare technologieën
Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw
computer wordt gestuurd. Bij uw volgende bezoek aan die website zorgt de cookie ervoor
dat de site uw browser herkent. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens
opslaan. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of u laten waarschuwen wanneer er
een cookie wordt verzonden. Sommige functies of services van een website functioneren
wellicht niet goed zonder cookies.

Apparaat
Een apparaat is een computer die kan worden gebruikt om toegang tot bouw7 services te
krijgen. Een apparaat kan bijvoorbeeld een desktopcomputer, tablet of smartphone zijn.

IP-adres
Elk apparaat dat is verbonden met internet, krijgt een nummer toegewezen. Dit wordt een
IP-adres (Internet Protocol) genoemd. Deze nummers worden gewoonlijk in geografische
blokken toegewezen. Een IP-adres kan vaak gebruikt worden om de locatie te identificeren
van waaruit een apparaat verbinding maakt met internet.

Niet-persoonlijke gegevens
Dit zijn gegevens over gebruikers die zodanig worden opgeslagen dat deze gegevens niet
meer naar een individueel herkenbare gebruiker verwijzen.

Persoonlijke gegevens
Dit is informatie die u aan ons verstrekt en waarmee u persoonlijk kunt worden
geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of factureringsgegevens of andere gegevens
Belangrijke termen
11 april 2018 - Bouw7 B.V.

die redelijkerwijs aan dergelijke informatie kunnen worden gekoppeld door Google, zoals
informatie die we koppelen aan uw Google-account.

Serverlogbestanden
Net als de meeste websites slaan onze servers automatisch uw paginaverzoeken op onze
sites op. Dergelijke ‘serverlogbestanden’ omvatten doorgaans informatie zoals uw
zoekopdracht, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw zoekopdracht en
een of meer cookies die uw browser kunnen herkennen.
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