COOKIEBELEID ZIGGODOME
De websites van Amsterdam Music Dome Exploitatie B.V. handelend onder de naam Ziggo Dome
(hierna: Ziggo Dome) maken gebruik van cookies. Sommige cookies worden door Ziggo Dome
geplaatst en andere cookies worden door partijen geplaatst waarvan er content op de websites
getoond worden, zoals de pictogrammen van de sociale media sites en de filmpjes van YouTube.
Ziggo Dome maakt gebruik van de volgende soorten cookies.
1.

Essentiële cookies

Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van onze site. Via deze cookies kunnen we
bijvoorbeeld gebruikers identificeren zodat ze op hun account kunnen inloggen. Als je deze
cookies uitschakelt, krijg je geen toegang tot jouw account.
2.

Prestatiecookies

We maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken en om de
prestaties van de site bij te houden. Op die manier kunnen we snel problemen opsporen en
oplossen. Zo kunnen we aan de hand van prestatiecookies bijhouden welke pagina’s het
populairst zijn. Met behulp van prestatiecookies kunnen we ook koppelingen naar
andere pagina’s tonen die mogelijk voor jou interessant zijn op basis van de pagina’s die je
hebt bekeken.
3.

Functionele cookies

We maken gebruik van functionele cookies om je voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld wanneer je de voorkeuren van jouw accountinstellingen hebt gewijzigd. Dankzij het gebruik van
functionele cookies kunnen we je ook andere diensten verlenen. Zo heb je de mogelijkheid om
op onze site videoclips te bekijken.
4.

Cookies van derden

Derden (zoals netwerken van adverteerders) kunnen buiten ons om gebruik maken van cookies
om je van gerichte reclame te voorzien. Het gaat hier meestal om prestatiecookies of
reclame- of trackingcookies. Wij hebben geen controle over deze cookies van derden. Wil je
meer weten, raadpleeg dan het privacy- en/of cookiebeleid van de desbetreffende derde partij.

5.

Social Media cookies

De filmpjes die op de achtergrond van de website worden afgespeeld zijn afkomstig van
YouTube. Daarnaast staan er op de website pictogrammen die verwijzen naar de website van
Social Media. De embedded content die afkomstig is van YouTube, de Social Media websites en
ook de content van Spotify, Google Maps, de NS en de ANWB die op ziggodome.nl staan bevat
vaak cookies. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. De gegevens zijn
voor de Ziggo Dome niet inzichtelijk en we hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet
plaatsen van deze cookies.
Mocht je geen cookies willen installeren, dan kun je dit in je browser uitzetten. Raadpleeg
daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van je browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en
Safari.
Let op! Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet altijd van alle functionaliteiten van de
websites van Ziggo Dome gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de
website tegenvalt.
Alle informatie die op de websites van Ziggo Dome door middel van cookies wordt verzameld,
wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Zie voor meer informatie de privacy policy van de
websites van Ziggo Dome. Ziggo Dome kan dit cookiebeleid uitbreiden of wijzigen.
We raden je daarom aan om dit cookiebeleid regelmatig in de gaten te houden.

