Thuis Met Je Hond
gedragsbegeleiding voor honden

Cookieverklaring
Thuis Met Je Hond maakt op deze website, https://www.thuismetjehond.nl/, gebruik van cookies.

Cookies? Wat zijn dat?
Een cookie is een klein informatiebestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schijf van uw apparatuur zoals uw computer, tablet, mobiele telefoon of andere
randapparatuur wordt opgeslagen of uitgelezen. De cookie laat toe dat uw browser vervolgens wordt herkend
bij herhaald bezoek aan een website.
Thuis Met Je Hond kan via de cookies informatie over het gebruik van de website verzamelen.

Cookies uitzetten
Indien u geen cookies wil ontvangen kunt u de instellingen van uw browser aanpassen en het plaatsen van
cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van deze website dan niet meer (goed)
werken of trager zijn. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser of via onderstaande links:
•
•
•
•
•

Safari
Internet Explorer
Google Chrome
Firefox
Edge

Doeleinden
Thuis Met Je Hond maakt gebruik van de volgende cookies voor de volgende doeleinden:
Functionele cookies: deze cookies zijn strikt noodzakelijk om de website te kunnen gebruiken voor functionele
doeleinden. Bijvoorbeeld om het navigeren op de website te vergemakkelijken. Voorbeeld: het onthouden van
eerder aangeklikte links.
Analytische cookies: voor analytische doeleinden om het gebruik van deze website te analyseren en te meten.
Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat Thuis Met
Je Hond weet welke (onderdelen) van de website populair zijn.

Gebruik van Google Analytics
Deze website verzamelt, via Google Analytics, analytische gegevens van website bezoekers. Google Analytics is
een product van Google, een Amerikaans bedrijf, die voldoet aan de Nederlandse wetgeving omtrent privacy.
Met deze cookies kan Thuis Met Je Hond bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers een specifieke pagina op deze
website bezoeken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw systeem (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten voor een maximale
periode van 26 maanden.

www.thuismetjehond.nl
Datum: 14 juni 2021

1

Google gebruikt deze informatie onder andere om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om
rapporten over de website aan Thuis Met Je Hond te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Thuis Met Je Hond heeft hier geen invloed op.

Social media netwerken
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“delen” of “tweeten”) op
sociale medianetwerken zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze
social medianetwerken afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Thuis Met Je
Hond heeft daar geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken
opgeslagen, op servers in onder meer de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor
principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit
houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens. Lees de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen
wat zij met jouw (persoon)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Deze kunnen sterk afwijken van
de Cookieverklaring van Thuis Met Je Hond.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende website kunt u meer informatie over cookies vinden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/vraag-en-antwoord/mag-een-websiteongevraagd-cookies-plaatsen.

Wijziging van deze Cookieverklaring
Thuis Met Je Hond behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment
wijzigingen aan te brengen in deze Cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.
Wij raden je aan deze Cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende
Cookieverklaring op de hoogte bent.
Op deze Cookieverklaring is het Nederlands recht van toepassing.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze Cookieverklaring, dan kunt u contact opnemen met Thuis Met Je
Hond via het contactformulier op de website.
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