COOKIEVERKLARING
Versie 1.0
Wat is een cookie?
Heerhugowaard Sport NV maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw
browser (Chrome, Explorer, Safari, Firefox etc.) op uw harde schrijf van uw computer wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze
servers teruggestuurd worden.
Heerhugowaard Sport NV plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de
functionaliteiten van de website. Daarnaast plaatsen wij niet-noodzakelijke cookies verzamelen
wij informatie over uw gebruik van de website en onthouden wij uw keuzes en bezoeken op de
verschillende pagina's. Dit om ons product dagelijks te kunnen verbeteren. Met behulp van
deze cookies willen wij onze dienstverlening op onze website verbeteren.
Google Analytics
Via onze website worden drie cookies (_ga, _gid, _gat) geplaatst van het Amerikaanse bedrijf
Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Deze cookies hebben een geldigdheid van
respectievelijk 2 jaar, 24 uur en 1 minuut.
Heerhugowaard Sport NV gebruikt deze dienst om inzicht te krijgen in het gebruik van de
website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier
geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy
Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor
de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Wijzigingen
Heerhugowaard Sport NV wijzigt haar cookiebeleid als dat nodig is. Deze wijzigingen worden
bekendgemaakt op deze pagina.
Meer informatie over cookies?
Als u vragen heeft over de door Heerhugowaard Sport NV gebruikte cookies kunt u deze stellen
door een e-mail te sturen naar info@heerhugowaardsport.nl.
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
•
•
•
•
•

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

