Privacy Statement, Vol in Beweging, Het Katsland 6, 4051 KA Ochten, KVKnummer 62866397
Vol in Beweging gebruikt op deze website cookies om te onderzoeken hoe we de
website kunnen optimaliseren en nog gebruiksvriendelijker kunnen maken. Dat
doen we door het gebruik van de website door de bezoekers te analyseren met
behulp van cookies. Ook maken cookies het mogelijk voor ingelogde gebruikers
van sociale media om bepaalde informatie van de website van Vol in Beweging
direct te delen met andere gebruikers.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de
apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of
tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het
websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.
Waarom gebruikt Vol in Beweging cookies?
Onze website maakt gebruik van cookies van derde partijen om beter inzicht te
krijgen in het gebruik dat bezoekers zoals u van onze website maken. Het gaat
daarbij om anonieme informatie. Met de cookies identificeren we geen personen,
maar enkel computers. Wij verzamelen hierbij geen persoonsgegevens over u en
verstekken ook geen informatie aan derden
Welke cookies worden opgeslagen?
Opgeslagen

Voor welke

cookie

termijn?

Google

14 maanden

Analytics

Wat doet het cookie?

Google Analytics is een dienst van Google
om statistieken van een website te
verzamelen en gedetailleerd weer te
geven.

Hoe kan ik cookies uitschakelen?
U kunt cookies blokkeren, door in de instellingen van uw webbrowser aan te geven
dat u geen cookies van www.volinbeweging.nl wilt krijgen.
U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers
accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser
meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor
elke computer moet u dit opnieuw instellen.
Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser:
Cookie-instellingen Internet Explorer
Cookie-instellingen Firefox
Cookie-instellingen Chrome
Cookie-instellingen Safari
Proclaimer
Vol in Beweging besteedt veel zorg aan de informatie op www.volinbeweging.nl.
Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker
relevant moet zijn.
Komt u informatie tegen die onjuist is, dan willen wij dit graag weten. U kunt ons dit
laten weten door een email te sturen naar ons emailadres. Na binnenkomst van
uw bericht, gaan wij na of uw opmerking correct is. Zo nodig past Vol in Beweging
de inhoud zo snel mogelijk aan.
Op pagina’s van www.volinbeweging.nl staan mogelijk links naar andere
organisaties en instellingen. Vol in Beweging is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van de sites waarnaar wordt verwezen.
Wijziging van Privacy Statement
Vol in Beweging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te
bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

