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1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
A. Cookies
i.

Werken met Passie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone.

ii.

Werken met Passie gebruikt verschillende soorten cookies:

A.i.a

Met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden
en ze helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze
website en dienstverlening via de website optimaliseren.

A.i.b

Analytische cookies, waarvoor we je verwijzen naar artikel 2 van deze cookie verklaring.

A.i.c

Daarnaast plaatsen we cookies van websites van derden, die kunnen jouw surfgedrag
bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google AdSense
(Doubleclick.net) en Social Media (zoals Twitter, Facebook en Google+). Door middel
van de zogenaamde Social Media “buttons” op onze website kan er op maat gemaakte
content en advertenties worden aangeboden. Doubleclick houdt je gedrag bij wanneer je
op een advertentie hebt geklikt of zo de efficiëntie van de advertentie te meten.

B. Cookiemelding en wat als je niet van cookies houdt
i.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

ii.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen. Als je hierbij hulp wilt dan mag je ons contacten.

2. GOOGLE ANALYTICS
A. Google
i.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het je wel bekende bedrijf Google. De
geplaatste cookie maakt deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te
onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons
inzichtelijke rapportages.

ii.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Werken met Passie
heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen
informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

B. Anonimiseren
i.

Werken met Passie heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. De informatie
die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres is daarbij niet
gemaskeerd.

