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Cookieverklaring Dingen Anders Doen 
Op de website www.dingenandersdoen.nl maken we gebruik van cookies. Een cookie is 

een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) 

wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer / tablet / 

smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend 

bezoek aan onze website weer naar onze servers teruggestuurd worden. Op 

www.dingenandersdoen.nl gebruiken we alleen cookies waarvoor geen toestemming 

voorafgaand nodig is. 

 

Functionele cookies 
Met behulp van functionele cookies zorgen we ervoor dat de website beter werkt. Dit zijn 

bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit. Met een 

functionele cookie hoef je niet steeds opnieuw jouw voorkeuren in te geven waardoor je 

tijd bespaart en prettiger gebruik maakt van de website. Functionele cookies kun je altijd 

zelf wissen via de instellingen van je browser. 

 

Analytische cookies 
Analytische cookies zorgen ervoor dat we kunnen zien welke onderdelen van de website 

tijdens een websitebezoek bekeken zijn. Daarmee kunnen we onze diensten en website 

zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van bezoekers. Deze analytische cookies 

worden altijd meteen verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit. 

 

Google Analytics 
Om op basis van de analytische cookies het surfgedrag van bezoekers te analyseren, 

maken we gebruik van Google Analytics. Via onze website wordt informatie gestuurd 

naar Google. In het dashboard van Google Analytics kunnen we bijhouden hoe 

bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als 

Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of zover derden die informatie namens Google 

verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming 

gegeven om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-

diensten. 

 

Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld volgens de richtlijnen van de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat betekent dat Google de informatie zoveel als mogelijk 

anonimiseert en dat jouw IP-adres niet wordt meegegeven (het laatste octet van het IP-

adres is gemaskeerd). Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, 

gegevens delen is uitgezet en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in 

combinatie met de Google Analytics-cookies. De informatie wordt overgebracht naar (en 

door Google opgeslagen op) servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden 

aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van 

het Amerikaanse Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend 

beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 

Cookies en sociale netwerken 
We hebben op onze website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten 

of delen op sociale netwerken als Twitter, LinkedIn en Instagram. De buttons werken door 

http://www.dingenandersdoen.nl/
http://www.dingenandersdoen.nl/
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middel van stukjes code die van de sociale mediaplatforms zelf afkomstig zijn. Met deze 

code worden cookies geplaatst, waar wij geen invloed op hebben. Om te weten wat 

Twitter, LinkedIn en Instagram doen met jouw persoonsgegevens, verkregen via cookies in 

deze buttons, verwijzen wij jou naar de privacyverklaringen van deze platforms zelf en de 

informatie over hoe Twitter, LinkedIn en Instagram omgaan met de GDPR. 

 

De sociale medianetwerken anonimiseren de verzamelde informatie zoveel mogelijk. De 

informatie wordt overgebracht naar (en door Twitter, LinkedIn en Instagram opgeslagen 

op) servers in de Verenigde Staten. Zij stellen zich te houden aan de Privacy Shield 

principes en zij zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse 

Ministerie van Handel. Op deze manier is er sprake van een passend beschermingsniveau 

voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens 
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw 

gegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met Lendy Timmerman van Dingen Anders 

Doen op +31 (0)6 41 47 34 53 of lendy@dingenandersdoen.nl. We kunnen je vragen om je 

te identificeren, dit doen we om misbruik te voorkomen. Wanneer je inzage wilt in 

persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij je een kopie van de cookie in 

kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser. 

 

In- en uitschakelen van cookies of verwijdering daarvan 
Meer informatie over het in- en uitschakelen of het verwijderen van cookies kun je vinden 

in de instructies van jouw browser.  

 

Meer weten over cookies en privacy? 
Op de volgende websites kun je meer informatie vinden over cookies en privacy: 

 

Consumentenbond: Wat zijn cookies? 

Consumentenbond: Cookies verwijderen 

Rijksoverheid: Cookies en toestemming 

https://gdpr.twitter.com/en.html
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://help.instagram.com/155833707900388
mailto:lendy@dingenandersdoen.nl
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-website-ongevraagd-cookies-plaatsen

