
COOKIEVERKLARING  

Website: https://mijnkindheeftdyslexie.nl  

Contactgegevens: 

 

Mail: jolien@hellostar.nl / ilonka@hellostar.nl  

 

 

Wat is een cookie? 
 

Wij maken op deze website (https://mijnkindheeftdyslexie.nl) gebruik van cookies. Een 

cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-

applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer 

wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar 

onze servers teruggestuurd worden. 

 

Wij plaatsen alleen niet privacygevoelige cookies waarvoor we geen toestemming nodig 

hebben.   

 

 

Google Analytics – Analytische cookies 

 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel 

van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken 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. Wij hebben hier geen invloed op.  

 

We hebben ‘gegevens delen’ uitgezet en we maken geen gebruik van andere Google-diensten 

in combinatie met de Google Analytics-cookies. We hebben een bewerkersovereenkomst 

afgesloten met Google.  

 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het laatste octet 

van het IP-adres wordt gemaskeerd.  

 

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles 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. 

 

 

Affiliate cookies 

 
Op sommige pagina’s staan affiliatelinks (vaak in blogs, dit staat er bij vermeld). Als hier op 

geklikt wordt, dan wordt er bij het laden van de partner site een cookie geplaatst. Deze 

affiliate cookies worden alleen geplaatst met het doel om bij te houden of wij een commissie 
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van onze partner ontvangen. De gevolgen voor de privacy van onze bezoekers is gering, 

waardoor er geen toestemming hoeft te worden gevraagd. 

 

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden 

in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

 

 

Meer informatie over cookies? 

 
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: 

 

Consumentenbond: Wat zijn cookies? 

Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan 

 
 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

