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Privacy beleid Kinderboerderij Geldrop 

Kinderboerderij Geldrop maakt gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScripts 
op haar website. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van 
uw bezoek(en) aan onze website, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij 
cookies gebruiken, en wat wij verder doen om uw privacy te waarborgen, 

Hieronder proberen wij u zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van 
cookies door, en het privacy beleid van Kinderboerderij Geldrop.  

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens? 

Stichting Kinderboerderij Geldrop, gevestigd te Geldrop, is de verantwoordelijke partij voor 
de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit beleid.  

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten (nieuwsbrief, Vriend van de 
kinderboerderij…) vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden 
gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen 
beveiligde servers van Kinderboerderij Geldrop of die van een derde partij. Wij zullen deze 
gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die 
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de 
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw 
verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers 
van Kinderboerderij Geldrop of die van een derde partij.  

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. 
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in 
deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om eens in de zoveel tijd deze 
privacyverklaring te raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle 
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Wij vragen u daarvoor contact 
met ons op te nemen. 

Aanpassen/uitschrijven diensten en nieuwsbrief 
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Wilt u zich uitschrijven voor een van onze diensten of onze nieuwsbrief(/-ven)? Wij horen 
het graag van u, dan passen wij de nodige informatie aan. 

Aanpassen/uitschrijven communicatie 

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u 
contact met ons op nemen. 

Cookies en overige technieken 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat 
opslaat zodat webpagina’s sneller laden, uw keuzes worden onthouden, en zodat men van 
een website kan inzien welke pagina’s bijvoorbeeld drukbezocht worden en welke niet zo 
nuttig zijn. 

Wat zijn de overige technieken? 

JavaScripts zijn internettechnieken die samen met cookies zorgen dat een systeem 
informatie kan verzamelen. 

Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande websites en apps.  

Uw keuzes 

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Ook kunt u de toestemming 
voor cookies altijd weer intrekken.  

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser 
aanpassen om het gebruik van cookies volledig te blokkeren. Sommige functionaliteiten 
worden dan uitgeschakeld, sites werken niet altijd meer even optimaal. U kunt onze site nog 
wel bezoeken. Ook kunt u de instellingen van uw internetbrowser zo aanpassen dat uw 
browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. U kunt dit opzoeken 
met een zoekopdracht waarin u het type browser dat u gebruikt vermeld. 

Cookies van derden 

Wij gebruiken Google Analytics en cookies voor de Facebook plug-in als u hierop klikt. 
Eigenlijk zijn dit de enige cookies die wat meer informatie verzamelen. Wij gebruiken deze 
informatie om onze site beter op u af te stellen; zodat u informatie ziet die voor u 
interessant kan zijn, of in het geval van Facebook, zodat u via onze site naar Facebook kan 
gaan, onze Facebookinformatie kan inzien en de ‘like’-knop kan gebruiken. Nogmaals, wij 
maken geen gebruik van advertenties, ook niet gepersonaliseerde advertenties. Op het 
gebruik van cookies door Google geldt het privacy- en cookiebeleid van Google.  
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Welke cookies gebruiken wij? 

Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en 
voor welke doeleinden wij deze cookies gebruiken.  

Functionele cookies: 

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct werkt. Om deze cookies kan 
niemand meer heen. 

Google Analytics: 

Met Analytics cookies verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze website. Door 
website gebruik te meten kunnen wij deze verbeteren.  

Wilt u niet meedoen aan Google Analytics? Wij willen u het makkelijk(er) maken uw eigen 
voorkeuren aan te geven. Via deze link kunt u een “Add-on” op uw browser installeren die 
ervoor zorgt dat Google Analytics op geen een site meer uw zoek- en bezoekgedrag kan 
analyseren.  

Let op, dit beïnvloedt niet enkel uw bezoek aan de site van Kinderboerderij Geldrop maar 
ook alle andere site die u bezoekt via uw browser. Lees goed de informatie en voorwaarden 
van Google door. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik, de installatie of mogelijke 
gevolgen van deze “Add-on”. 

Met Google Analytics doen wij het volgende: 

• Wij gebruiken cookies;  

• Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; (juist om het delen 
van gegevens te beperken)  

• Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd om de anonimiteit te 
vergroten; (wij delen uw volledige IP-adres dus niet met Google Analytics) 

• Wij hebben de optie 'gegevens delen' bij Google Analytics uitgezet; (daardoor delen 
wij uw gegevens niet per ongeluk met derden via Google) 

• Wij maken geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google 
Analytics cookies. 

Social media cookies van derden: 

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media-websites mogelijk 
maken. Dit gebruiken we voor onze Facebook plug-in als u op de 'like'-knop drukt of 
doorgaat naar Facebook via de plug-in.  

Advertenties: 

Wij maken geen gebruik van advertentiediensten. Wij maken geen gebruik van uw gegevens 
voor advertentiedoeleinden. Wij verkopen/ geven uw gegevens niet door aan derden.  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
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Browserinstellingen 

Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer kunnen opslaan, pas dan uw 
browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden 
geplaatst. U kunt de instellingen ook dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of 
alleen de cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die al geplaatst zijn 
verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u 
gebruikt moet aanpassen.  

Wij willen u er op attenderen dat als u geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet 
kunnen garanderen dat onze website goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site 
verloren gaan of dat u bepaalde websites van anderen zelfs helemaal niet meer kunt zien. 
Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien 
krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast op uw interesses en worden vaker 
herhaald. Nogmaals, u zult sowieso geen advertenties van ons ontvangen. Wij adverteren 
niet online. 

Hoe u de instellingen kunt aanpassen of cookies kunt verwijderen, verschilt per browser.  

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via 
www.youronlinechoices.com. www.youronlinechoices.com.  

Vragen? 

Heeft u een vraag of een klacht over het gebruik van cookies door Kinderboerderij Geldrop 
of wilt u graag reageren op ons cookie- en privacy-beleid? Neem dan contact met ons op.  

Dit beleid is laatst gewijzigd op 4 april 2018.  

 

http://www.youronlinechoices.com/

