Cookiebeleid
Op 5 juni 2012 is de telecomwet gewijzigd. Eén van de wijzigingen verplicht
websitehouders bezoekers van de website toestemming te vragen voor het gebruik van
bepaalde cookies. Graag informeren wij u over het gebruik van cookies.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.
Bij een eventueel volgend bezoek aan onze website kan deze informatie weer naar onze
servers teruggestuurd worden. Indien u geen cookies accepteert, gebruiken we alleen
cookies die nodig zijn om onze website goed te laten functioneren.

Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of
delen op sociale media netwerken Facebook, Instagram en Pinterest. Deze buttons werken
door middel van stukjes code die van deze social media netwerken afkomstig zijn. Door
middel van deze code worden cookies geplaatst. Winkelcentrum Drievriendenhof heeft
daar geen invloed op. Lees de Privacy Policy van Facebook, Instagram en Pinterest om te
lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die ze via deze cookies verwerken. Deze
kunnen afwijken van de cookieverklaring van Winkelcentrum Drievriendenhof.

Google Analytics
Op onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de ‘Analytics’-dienst. Zo kunnen we bijhouden hoe gebruikers de website gebruiken
en hoe effectief de AdWords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze
informatie wordt, samen met het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van
Google voor meer informatie. Hier vindt u ook het privacybeleid van Google Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan te kunnen leveren en om haar adverteerders informatie
over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze informatie wordt na 14
maanden door ons verwijderd. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens
Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. We hebben een
bewerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarin verboden de verkregen
analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Deze informatie wordt
zoveel mogelijk geanonimiseerd. We hebben Google niet verzocht om uw IP-adres te
maskeren. Indien u niet wilt dat er door middel van Google Analytics op onze website (of
andere websites) data wordt ingelezen, kunt u bijvoorbeeld deze browser plug-in
installeren om Google Analytics te blokkeren.

Verwijderen van cookies
Wilt u geen cookies installeren, dan kunt u dit in de browser uitzetten. Raadpleeg hiervoor
de helpfunctie en/of instellingen van uw browser. Het uitschakelen van cookies heeft
alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Maakt u

dus gebruik van meerdere computers of browsers, dan moet u deze handeling op elke
computer en browser herhalen. Op de site van de overheidsinstantie
“Waarschuwingsdienst.nl” vindt u meer informatie over het uitschakelen van cookies.

Lees hier ook onze Privacy Statement(link).

