COOKIEVERKLARING GEBOREN ZWEMMERS
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit doen wij om een zo optimaal
mogelijke dienstverlening via onze website mogelijk te maken. Dit zorgt voor
gebruiksgemak voor u en een beter inzicht in uw surfgedrag op onze website.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige kleine bestandjes die met pagina’s van deze website
worden meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat
worden opgeslagen, zodat u herkend kunt worden.
Cookiemelding
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt tonen wij een melding met uitleg
over de cookies. Hierin kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen
op uw computer. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u
geen bezwaar heeft tegen de cookies die onze website op uw informatiedrager
plaatst.
Soorten cookies
Op onze website maken wij gebruik van analytische cookies en advertising
cookies van derde partijen. Hieronder geven wij uitleg hierover.
Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen informatie over uw websitebezoek, welke delen
van de website u bezoekt, hoelang u op de website blijft en wat uw surfgedrag op
onze website is. De gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet gebruikt voor
andere doeleinden dan waarvoor deze cookies zijn geplaatst.
Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Dit doen wij om bij te
kunnen houden hoe gebruikers de website gebruiken. Voor dit doel worden
cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar door Google
beheerde servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hou de website wordt
gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. De
maximale bewaartermijn van de cookies die middels deze dienst worden
gebruikt is 26 maanden. Dit betekent dat na afloop van deze termijn de gegevens
niet meer kunnen worden uitgelezen. De verwerking van uw gegevens via Google
Analytics is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken
over onze website te verkrijgen.
Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google.
Advertentie cookies
Ook maken wij gebruik van de advertentie cookies. Advertentie cookies zijn
zogenoemde third party cookies om op maat gemaakte advertenties voor
relevante partijen te tonen. De techniek achter deze cookies zijn geavanceerd,

waardoor de getoonde advertenties op andere platforms zeer specifiek kunnen
zijn voor de bezoekers van de website.
In- en uitschakelen van cookies
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt
geaccepteerd, indien u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover
de handleiding van uw internet browser. Let op: veel websites werken niet
optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.
Bewaartermijnen en verwijdering van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na
verloop van tijd automatisch aflopen en geen gegevens over uw sitebezoek meer
registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen
voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover
kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.
Websites van derden
Op onze website plaatsen wij social media buttons van o.a. Facebook. Deze
buttons kunnen informatie over uw surfgedrag op onze website verzaelen. Deze
cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel
van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen derhalve niet garanderen
hoe deze partijen met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan
om de privacyverklaring van deze social mediabedrijven te raadplegen voor
meer informatie.
Vragen? Zo bereikt u ons
Heeft u opmerkingen, suggesties of klachten omtrent dit cookiebeleid? Dan kunt
u contact met ons opnemen door een bericht te sturen naar:
Geboren Zwemmers
Draaischijf 41
6596GG Milsbeek
info@geborenzwemmers.nl
Dit cookiebeleid is bijgewerkt in april 2019

