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informatie te gebruiken voor andere Google

vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking

diensten. De informatie die Google verzamelt

van de persoonsgegevens gebeurt op een

wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

wijze, die in overeenstemming is met de eisen

Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

De informatie wordt overgebracht naar en door

stelt.

Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Shield principles en is aangesloten bij het Privacy
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FUNCTIONELE COOKIES
Zogeheten functionele cookies vallen buiten de

COOKIES

cookiewet. Hiervoor hoeft geen toestemming te

Wij maken op deze website gebruik van cookies.

worden gevraagd, en eigenlijk hoeven deze ook

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat

niet te worden beschreven in deze
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Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw

omdat het idee achter de uitzondering is om een

browser op uw harde schrijf van uw computer

beperkte escape te genereren voor het geval dat
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onze servers teruggestuurd worden.

van “functionele cookies” om aan te geven dat het
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GOOGLE ANALYTICS

dienst moet spelen. Dit is geformuleerd met de

Via onze website wordt een cookie geplaatst van

woorden “strikt noodzakelijk voor de dienst”.

het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om
bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze
informatie aan derden verschaﬀen indien Google
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derden de informatie namens Google verwerken.

