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Cookies
De meeste websites maken gebruik van cookies. Voor de één betekent het gebruik van
cookies dat voorkeursinstellingen worden opgeslagen, boodschappenmandjes worden
onthouden of dat je niet meer hoeft in te loggen. Voor ons is het vooral bedoeld om te kijken
hoe vaak onze website of bepaalde pagina’s worden bekeken. Zo blijven we leren en opdat we
je zo goed mogelijk informeren.
Belangrijk om te weten
Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van
cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met
behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.
Sessie cookies
De Bundeling maakt gebruik van sessie cookies die ons informeren over welke pagina’s je
hebt bezocht. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als onderdeel van hun
Analyticsdienst. Wij gebruiken deze dienst enkel om bij te houden en rapportages te krijgen
over hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe zij onze website gevonden hebben. Deze
informatie wordt door Google zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk
niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en
is aangesloten bij het Safe Harbor- programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
eventuele (persoons)gegevens. Google kan de gegevens aan derden verschaffen mits Google
hiertoe wettelijk verplicht wordt gesteld. Wij hebben hier geen invloed op. Door het plaatsen
van Google Analytics wordt toestemming gegeven om de verkregen analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google diensten.
Social Media
Op de website van De Bundeling staat een icoon van Facebook. Dit doen we enkel voor
promotie van onze pagina die we vooral inzetten om nieuws en foto’s te delen met ouders en
kinderen. Op Facebook worden via codes ook cookies geplaatst. Daar hebben we geen invloed
op. Lees daarom altijd de privacyverklaring van de diverse social media kanalen om te zien wat
zij met je gegevens doen en met welke cookies zij werken. De informatie die door deze cookies
verzameld wordt is ook zoveel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht
naar en door de social media platforms opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
LinkedIn, Facebook, Twitter en Google (waaronder ook Blogspot) stellen zich te houden aan de
Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele (persoons)gegevens.
Verwijderen van cookies
Cookies worden opgeslagen op je computer en je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen.
Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de
handleiding van je browser te gaan. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies op
sommige websites opnieuw je voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

