Cookieverklaring Gerry de Valk – Versie mei 2018
Gerry de Valk maakt gebruik van ‘Cookies’ op de website. Omdat wij uw privacy belangrijk
vinden, willen wij graag dat u weet van welke cookies wij gebruikmaken. Middels deze
cookieverklaring informeren wij u hierover.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden
opgeslagen wanneer uw onze website bezoekt. Cookies hebben verschillende functies
daarover leest u hieronder meer.
Welke cookies gebruiken wij?
Functionele cookies of noodzakelijke cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat alle functies op onze website werken. Denk daarbij aan
functies zoals het contactformulier en de e-mail knop.
Analytische cookies
Bij het gebruik van onze website worden cookies van Google Analytics geplaatst. Gerry de Valk
gebruikt deze dienst om bij te houden -en rapportages te krijgen- over hoe bezoekers de
website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Gerry
de Valk heeft hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Google (die regelmatig
kan wijzigen) alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics om te lezen wat zij met
de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Gerry de Valk heeft Google
geen toestemming gegeven om via Gerry de Valk 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. Google stelt zich te houden aan de EU-US Privacy Shield
principes 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.
Socialmedia cookies
Socialmedia cookies zijn cookies die de functionaliteit van socialmedia knoppen mogelijk
maken op onze website. Dat zorgt er in ons geval voor dat u eenvoudig (rechts onderin) de
facebookpagina van Gerry de Valk kunt ‘liken’. Deze knoppen werken door middel van stukjes
code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies
geplaatst. Gerry de Valk heeft hier geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook
(die regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via
deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk
geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de EU-US Privacy Shield
principes 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.

Persoonsgegevens
Sommige cookies gebruiken persoonsgegevens. De functionele en analytische cookies op de
website van Gerry de Valk gebruiken geen persoonsgegevens.
Wilt u meer weten over hoe Gerry de Valk met persoonsgegevens omgaat? Lees dan onze
Privacyverklaring.
Cookies uitschakelen of verwijderen
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan kunt u het opslaan van cookies
in uw browser zelf uitschakelen. De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar u
kunt de browserinstellingen zó aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser
en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. Meer informatie omtrent het in- en
uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in onderstaande instructies en/of
met behulp van de Help-functie van uw browser.
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
Let wel, cookies zijn vaak technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van een website.
Wanneer u kiest voor het weigeren van cookies, dan heeft dit mogelijk wel gevolgen voor uw
bezoek aan deze website.

