
Cookie Statement Stichting Duizend Handen    Versie 24 juli 2020 
 
Stichting Duizend Handen gebruikt cookies. In het onderstaande document informeren we je over het gebruik van 
cookies op onze website. In dit cookiestatement kun je lezen wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en 
waarvoor we ze gebruiken.  
 
Wat zijn cookies? 
Cookies en gerelateerde technologieën zijn kleine tekstbestandjes die met pagina’s van deze website worden 
meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van jouw computer of ander apparaat worden opgeslagen. 
Deze tekstbestandjes kunnen informatie bevatten over het gebruik van de website en bepaalde keuzes en 
instellingen die je hierop hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt om je computer te identificeren. We 
gebruiken twee soorten cookies op onze website: (1) functionele cookies en (2) analytische cookies. 
 
Waarom gebruiken we cookies? 
We verzamelen en verwerken gegevens op onze website door middel van cookies en gerelateerde technologieën 
om het gedrag van bezoekers van onze websites bij te houden. Hierdoor kunnen we onze website optimaliseren 
en aanpassen aan de behoeften en interesses van onze bezoekers.   
 
1. Functionele cookies 
Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je onze site 
gemakkelijk kunt gebruiken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor een deugdelijke technische werking van onze 
website.  
 
2. Analytische cookies 
We gebruiken analytische cookies om inzichtelijk te maken welke informatie onze bezoekers nodig hebben, en 
welke behoeftes zij hebben. We gebruiken hiervoor Google Analytics. De informatie die Google verzamelt wordt 
zo veel mogelijk door ons geanonimiseerd.  
 
Google kan de verkregen 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 wel de 
optie “sharing data with Google” uit gezet. Op deze manier wordt de gegevensverwerking geminimaliseerd. Lees 
het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 
 
De analytische cookies die wij gebruiken hebben geen of maar weinig gevolgen voor jouw privacy. Wij gebruiken 
deze informatie om onze websites te optimaliseren en gerichte en relevante inhoud aan te kunnen bieden. Wij 
gebruiken de volgende analytische cookies met het daarachter vermelde doel: 
 
3. Third-party cookies 
Niet alle cookies worden door Stichting Duizend Handen geplaatst. Deze kunnen ook door derde partijen op jouw 
apparaat worden geplaatst. Dit gebeurt in ieder geval wanneer je gebruik maakt van een social media plug-in. Wij 
verwijzen je naar de (privacy)verklaringen op de websites van deze derden: 
 

NPO https://over.npo.nl/organisatie/privacy-en-
security/privacyverklaring  

 
 
Cookies verwijderen 
Je kunt verwijderen via de instellingen van de browser. Hiermee wordt ook de voorheen gegeven toestemming 
ingetrokken. Het is mogelijk dat onze website hier door niet optimaal werkt.  
 
Ten slotte 
Stichting Duizend Handen kan dit cookiestatement aanpassen indien we onze website veranderen of indien de 
regelgeving omtrent cookies veranderd. Om deze reden adviseren wij om deze verklaring periodiek na te gaan. In 
ons Privacy Statement is opgenomen hoe Stichting Duizend Handen omgaat met jouw privacy en welke rechten 
je heeft om inzage in, of correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Voor meer informatie 
verwijzen wij je naar ons Privacy Statement.  

https://over.npo.nl/organisatie/privacy-en-security/privacyverklaring
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