Cookieverklaring Stichting Bildts Aigene, mei 2018
Deze cookieverklaring is van toepassing op de website met webwinkel en
fotowebsite van Stichting Bildts Aigene (SBA).
Wat zijn Cookies?
Websites hanteren technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk
maken voor iedere bezoeker. De bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en
scripts (hierna samen 'cookies' genoemd). Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van onze
websites worden meegestuurd en worden opgeslagen op uw computer en bij terugkeer door de
website wordt herkend. Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde
partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via websites. De website van SBA bevat
geen advertenties van derde partijen.
Het gebruik van cookies is veilig. Een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op. Cookies onthouden
onder andere uw voorkeuren, instellingen en uw interesses op basis van uw surfgedrag op onze
websites.
Met cookies optimaliseren wij de werking van onze websites. De website kan daardoor speciaal op
uw voorkeuren worden ingesteld. Zo kunnen wij de verrichtingen van onze bezoekers op onze
websites registreren en kunnen we de website evalueren en verbeteren, zodat deze beter aansluit bij
uw wensen.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
U kunt de cookies uitzetten via de browser. De Consumentenbond heeft een stap voor stap
uitleg online beschikbaar gemaakt.
Let op: wanneer u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een
website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen
voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van
meerdere computers, openbare pc's en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo
vaak als nodig te herhalen.
Wat doen onze cookies?
Wij verzamelen deze gegevens om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te
onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen, om fraude tegen te gaan, te voldoen aan wet- en
regelgeving. Wij bewaren gegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde
doeleinden.
Hieronder leest u meer over de soorten cookies die gebruikt worden door en via onze website en
voor welke doeleinden.
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1. Functionele Cookies
Om te zorgen dat onze websites goed worden weergegeven en u daardoor gemakkelijk op onze
websites kan surfen, maken we gebruik van technisch noodzakelijke cookies. De cookies onthouden
bijvoorbeeld een bepaalde indeling of instelling die u zelf gemaakt hebt.
Zo gebruiken wij cookies voor:


het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten,
etc.



het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte
en de resolutiegegevens van uw scherm;



het uitlezen van uw browserinstellingen om onze websites optimaal op uw beeldscherm te
kunnen weergeven;



het opsporen van misbruik van onze websites en diensten, door bijvoorbeeld een aantal
opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;



het gelijkmatig belasten van de websites, waardoor de sites bereikbaar blijven;
het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer
opnieuw hoeft in te voeren;



het onthouden van informatie die u zelf invult op een pagina van een website, zodat u niet
steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;



het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een
lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen;



het mogelijk maken om te reageren op onze website.



Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming van u vereist. Deze cookies kunnen niet
worden uitgeschakeld.

2. Statistieken
Om te zien of onderdelen van onze websites voor u interessant zijn, meten wij continu met behulp
van software van derde partijen hoeveel bezoekers er op onze websites komen en wat het meest
bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies van derde partijen.
Met de informatie verzamelt door deze cookies maken wij statistieken. Deze statistieken geven ons
inzicht in hoe vaak onze websites of een specifieke pagina van de website bezocht wordt, waar u
precies de meeste tijd doorbrengt, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat onze websites voor u zo
gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De informatie in de statistieken en rapportages herleiden wij
niet naar u als persoon.
Wij gebruiken cookies voor:


het bijhouden van het aantal bezoekers op onze websites;



het bijhouden van de tijd die elke bezoeker doorbrengt op onze websites;



het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze websites
bezoekt;



het beoordelen welke delen van onze websites aanpassing behoeven;



het optimaliseren van de website.
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Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen,
verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op
dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Wij hebben daar geen invloed op.
3. Social Media
De artikelen, afbeeldingen en/of video’s die op onze websites bekeken kunnen worden, kunt u door
middel van buttons delen via social media zoals Facebook. Wij vinden het praktisch en handig om u
daar een mogelijkheid voor te geven. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik
gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het
moment dat u een artikel of video wilt delen.
In het geval u bijvoorbeeld op de knop ‘Vind ik leuk’ klikt of een opmerking schrijft, wordt de
betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan Facebook verzonden en daar door
Facebook opgeslagen.
De social media partijen plaatsen dus bij u een cookie, wij doen dat niet. Deze cookies maken het
mogelijk dat u, als ingelogde gebruiker van de geselecteerde social media, bepaalde inhoud van onze
websites kan delen met anderen.
Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee
verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover
geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Wij hebben daar geen invloed op.
4. Overige cookies
Door de manier waarop het plaatsen van advertenties werkt en hoe websites werken, kan het zijn
dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze websites door derde partijen worden
geplaatst.
Elke website bevat bijvoorbeeld onderdelen van een website die bij een andere partij opgeslagen
zijn, maar die op, in of via onze websites getoond worden, zoals embedded elementen. Ook kunnen
adverteerders opeens andere cookies gebruiken. Mocht u op onze websites cookies tegenkomen die
wij niet genoemd hebben, dan horen wij dat graag. U kunt ook contact opnemen met die derde partij
om te vragen welk soort cookie er wordt geplaatst en op welke manier zij uw privacy gewaarborgd
hebben.
Aanpassing cookieverklaring
Wij passen deze cookieverklaring van tijd tot tijd aan. Wij wijzigen deze cookieverklaring zonder
waarschuwing vooraf. We raden u aan deze cookieverklaring regelmatig te raadplegen voor de
laatste versie.
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