Cookieverklaring Zuster Jansen B.V.

Wat zijn cookies?
Op de website van www.zusterjansen.nl maken we gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige
kleine bestandjes die met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] meegestuurd worden
en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer opgeslagen worden.
Permanente cookies
Door het gebruiken van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op de
website van Zuster Jansen. De website van Zuster Jansen kan daardoor speciaal worden ingesteld
op uw voorkeuren. Wanneer u toestemming geeft voor het plaatsen van cookies , dan kunnen wij dit
door middel van een cookie onthouden. Het gemak ervan is dat u niet steeds uw voorkeuren dient
te herhalen. Hierdoor bespaart u tijd en kunt u nog beter gebruik maken van onze website. U kunt
permanente cookies verwijderen via de browser van uw website, onder instellingen.
Wat zijn sessie cookies? En het gebruik ervan.
Door middel van sessie cookies kunnen wij zien welke pagina’s en onderdelen u van onze website
bezocht heeft. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening aanpassen op het surfgedrag van onze
website bezoekers. Wanneer u uw browser sluit worden deze sessie cookies automatisch verwijderd.
Google Analytics
Er worden vanuit het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van “Analytics” cookies geplaatst.
Zuster Jansen wil weten hoe haar bezoekers de website gebruiken. Het programma Analytics houdt
rapportages hierover bij. Het bedrijf Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Zuster Jansen heeft hier geen invloed op. Aan Google heeft Zuster Jansen hiervoor ook
geen toestemming gegeven om deze gegevens te gebruiken.
Google dient zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harborprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dat betekent dat er sprake is van een
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De informatie
die Google verzamelt wordt overgebracht en door Google opgeslagen op servers in Amerika. Het is
geanonimiseerde informatie. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegezonden en zomaar
meegegeven.

Social Media
De website van Zuster Jansen heeft buttons van sociale netwerken zoals Twitter en Facebook. Achter
deze buttons zitten stukjes code die van Twitter en van Facebook afkomstig zijn. Met behulp van
deze code worden cookies geplaatst. Er is hierbij geen invloed van Zuster Jansen. Op de website van
Facebook en Twitter kun u van deze bedrijven de privacy wetgeving lezen.
Verzamelde informatie van Twitter en Facebook en andere Socialel Media wordt opgeslagen op
servers in Amerika. Twitter en Facebook dienen 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.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
U heeft het recht om aan Zuster Jansen een inzage te vragen van uw gegevens. Ook kunt u vragen
om een correctie of verwijdering van uw gegevens. Op de contact pagina kunt u in contact komen
met Zuster Jansen. De medewerkers van Zuster Jansen kunnen om uw identificatie vragen.
Wanneer u inzage wenst in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dan dient u een kopie van
de desbetreffende cookie mee te sturen. Deze kunt u terugvinden in de instellingen van uw browser.
In- en uitschakelen van cookies/verwijdering van cookies
In uw browser zit een help functie. Deze help functie kan u meer vertellen over het inschakelen en
uitschakelen en verwijderen van cookies.
Meer informatie over cookies?
Op de onderstaande websites staat meer informatie over het gebruik van cookies:
Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

