Cookieverklaring
Volgens artikel 11.7a van de Telecomwet zijn alle Nederlandse websites verplicht om
bezoekers informatie te geven over cookies en toestemming te vragen om cookies te
mogen gebruiken.
Bij het gebruik van deze website kan door Zorgboerderij de Landyn en/of door andere
partijen informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld, bijvoorbeeld door
middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op de harde schijf
van uw computer opslaat. Zo kan de website gebruikers van elkaar onderscheiden.
Let op: Cookies zijn niet gevaarlijk. Cookies zijn geen virus of spyware. Cookies zijn vooral
bedoeld om het gebruik van een website te vergemakkelijken. Hieronder leest u meer over
cookies.
Er zijn drie soorten cookies:
- Functionele cookies; deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.
- Analytische cookies; ter bevordering van de effectiviteit en kwaliteit van de website.
- Tracking cookies; Cookies van derden die het surfgedrag van de gebruiker bijhouden (voor
bijvoorbeeld gerichte advertenties).
Onze website plaatst functionele en analytische cookies.
Wat wordt er verder met de verzamelde informatie gedaan?
Informatie die door Zorgboerderij de Landyn is verzameld, wordt niet gecombineerd met
andere persoonsgegevens in ons systeem. Gegevens die andere partijen hebben verzameld
kunnen niet worden gekoppeld aan andere persoonsgegevens in ons systeem. Het gebruik
van cookies en andere technieken door derde partijen is onderworpen aan hun eigen
privacybeleid. Dit kunt u meestal vinden op de website van deze partij.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites vindt u ook meer informatie over cookies:
Cookierecht.nl
Consumentenbond: "Wat zijn cookies?"
Consumentenbond: "Waarvoor dienen cookies?"
Informatie over het uitschakelen van Cookies in uw browser:





Google Chrome
Internet Explorer
Safari
Firefox

Wijziging van deze verklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Cookieverklaring. Elke
aanpassing wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u aan deze Cookieverklaring
geregeld te raadplegen zodat u altijd van de inhoud van de geldende Cookieverklaring op
de hoogte bent.
Deze Cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15-10-2018.
Zorgboerderij de Landyn, Zwaanshoek

