Cookieverklaring
Museum Klok & Peel plaatst op haar website cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele
telefoon worden geplaatst. Ze worden gebruikt om het platform beter te
laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat wij na kunnen
gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben
bezocht.
Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet
herleiden tot een pc of individu. Via de browserinstellingen op uw
computer kunt u cookies die al geplaatst zijn verwijderen en het plaatsen
van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser;
raadpleeg indien nodig de help-functie van je browser. In deze
cookieverklaring lichten we toe welke cookies er worden geplaatst en met
welke doelen.
NOODZAKELIJKE COOKIES
Museum Klok & Peel gebruikt onder andere cookies om de website goed te
laten werken. Deze functionele cookies worden alleen voor dit doel
gebruikt. Zo plaatsen we bijvoorbeeld een cookie die ervoor zorgt dat u
ingelogd blijft. U kunt deze cookies blokkeren via uw browser, maar het
kan zijn dat het platform dan minder goed functioneert.
SOCIAL MEDIA BUTTONS
Op de website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen
op sociale netwerken, namelijk Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram,
Pinterest en Youtube. Deze buttons plaatsen cookies.
De buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale
netwerken zelf afkomstig zijn. Museum Klok & Peel heeft hier geen invloed
op. Lees de privacyverklaringen van deze netwerken om te lezen wat zij
met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.
De informatie die deze netwerken verzamelen kan worden opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. De bedrijven achter deze sociale
netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel.
GOOGLE ANALYTICS
Via het platform wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google als
deel van de “Google Analytics”-dienst. Museum Klok & Peel gebruikt deze

dienst om te analyseren hoe bezoekers het platform gebruiken. Wij sturen
geen privégegevens naar Google en kiezen er ook voor om uw gegevens
te anonimiseren door het laatste octet van het IP-adres te verwijderen
voordat het wordt opgeslagen.
GOOGLE MAPS
Museum Klok & Peel kan ook gebruik maken van Google Maps. Bij het
gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, bijvoorbeeld
om het zoom-niveau te onthouden.
Zowel de informatie van Google Analytics als Google Maps wordt door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te
houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe
Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. U kunt
zich afmelden voor de Google Analytics-cookies via een browser add-on.
VIDEO COOKIES
Op sommige pagina’s op het platform zijn YouTube video’s geplaatst. Als u
de video afspeelt worden er door YouTube cookies geplaatst. Meer
informatie over het privacybeleid van YouTube vind u op de YouTube
website.
ADVERTENTIE COOKIES
Op de website van Museum Klok & Peel worden advertenties getoond. De
aanbieders van deze advertenties kunnen cookies plaatsen waar wij geen
invloed op hebben. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het
privacybeleid van de aanbieders van deze advertenties.
Wil je geen advertentiecookies ontvangen dan kun je dat aangeven door
“do not track” add-ons in je internetbrowser te installeren. Ook kunt u de
cookies van derde partijen weigeren door de instellingen van uw browser
aan te passen. Zonder advertenties cookies worden nog steeds
advertenties getoond, maar deze zijn niet langer aangepast aan je
interesses.
BEHEER VAN COOKIES
U kunt reeds geplaatste cookies altijd verwijderen via uw
browserinstellingen. U kunt daar ook zelf voorwaarden instellen waaronder
cookies geplaatst mogen worden. De wijze waarop verschilt per browser.
Meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw
browser kunt u vinden in de help-functie van uw browser. Zonder cookies
kunnen sommige functies van het platform mogelijk minder goed of
helemaal niet werken.

