Cookie Statement Theatermakers Radio Kootwijk
Deze pagina valt niet onder het kopje ‘inspiratie’. Deze pagina is er ‘omdat het moet’ van
juridische mensen. Hieronder vind je ons Cookie Statement. Dat is een hele uitgebreide tekst.
Komt erop neer dat we cookies gebruiken, om onze site goed te laten werken. Maar we doen verder
niets met de gegevens.
De uitgebreide versie
Cookies en tracking pixels
Ook onze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Die cookies
bewaren we in een goed beveiligde ‘cookies-trommel’ zodat niemand anders erbij kan.
Wij plaatsen noodzakelijke, statistische en marketing cookies op onze website:

•

Een noodzakelijke cookie heeft een puur technische functionaliteit waardoor de website naar
behoren werkt.

•

De statistische cookie verzamelt geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website en
helpt ons daarmee de website te optimaliseren. We hebben er al menig ‘bug’ mee opgespoord.

•

De marketing cookies houden jouw surfgedrag bij. Dit gaat alleen om cookies uit embedded
content afkomstig van YouTube, Facebook en LinkedIn.
Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een e-mail
(bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een tracking pixel kunnen
wij zien of een e-mail gelezen wordt. Dat is bijvoorbeeld superhandig als we een programma
wijzigen en we dat iedereen willen laten weten.
Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt onze cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze website
niet optimaal werkt. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

•
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)

Blad 2

Dit doen we samen met Google en Facebook
Wij maken gebruik van Google Analytics, zodat wij de gewoonten, de wensen en het
gebruikersgedrag van de bezoeker kunnen onderzoeken. Hierdoor kunnen wij onze websites beter
afstemmen op de doelgroep en beter voldoen aan de vraag van de gebruiker. Dankzij Google
Analytics kan worden bijgehouden hoe vaak er op een bepaald item wordt geklikt en welke pagina's
het op de website goed doen of eventueel verbeterd kunnen worden. Wij verstrekken geen
persoonsgegevens aan derden, tenzij dat verplicht is door een wettelijk voorschrift of wanneer dat
noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Theatermakers Radio Kootwijk met je
heeft gesloten.
Op onze websites staat ook een Facebook-pixel. Deze pixel werkt door middel van een
stukje code die van Facebook zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies
geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook door (welke
regelmatig kunnen wijzigen) om meer te weten te komen over wat zij met je (persoons) gegevens
doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook en door Facebook opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten.
Facebook en Google hebben 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 persoonsgegevens.
Vragen, opmerkingen of suggesties
Als je vragen hebt over onze cookies, kun je altijd contact met ons opnemen:
Theatermakers Radio Kootwijk
Radioweg 1G
7248 BG Radio Kootwijk
info@tmrk.nl
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