Cookieverklaring Manege Hippo d’Or Nieuwvliet
U bevindt zich op www.manege-nieuwvliet.nl, de website van Manege Hippo d’Or Nieuwvliet.
Manege Hippo d’Or Nieuwvliet gelooft in transparantie en echtheid, wij willen dus ook open zijn over de
data die wij via cookies verzamelen en welke mogelijk aan u gerelateerd kunnen zijn. In deze
cookieverklaring leest u welke gegevens dit kunnen zijn en wat wij daarmee doen.
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1. Soorten cookies
Manege Hippo d’Or Nieuwvliet maakt op deze website, gelijk de meeste andere websites, gebruik van
cookies om u de beste gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw
computer worden opgeslagen als u een website bezoekt (de duur van bewaren varieert per cookie).
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, bedoeld om de website goed te
laten werken en te analyseren. Voor het gebruik van dit type cookies is het niet vereist om de
internetgebruiker eerst om toestemming te vragen.
De informatie aan de cookies is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres. Voor zover met
behulp van cookies persoonsgegevens worden verzamend, worden die verwerkt conform de bepalingen,
zie de privacy policy op deze website. Ook hier te vinden.
2. Doelen van de cookies
De cookies helpen ons om:
o
o
o

De website te laten werken zoals u verwacht;
Onze website aan uw behoeften aan te passen zodat u sneller kunt vinden wat u zoekt;
Onze website steeds te verbeteren ten behoeve van uw gebruiksgemak;

Daarnaast gebruiken wij cookies om statistieken te verzamelen over:
o
o
o

IP adres en landlocatie;
Browserinformatie (inclusief browsertype, instellingen en taal);
Operating systeem;

o
o
o
o
o
o
o

Datum en tijd waarop en hoe lang u de website bezocht;
Het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website;
Informatie over websitegebruik, inclusief de paden die u heeft genomen als u van pagina naar
pagina navigeert (de zogenaamde ‘clickstream’);
Informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor bezoek aan de website;
De (geo)locatie waar u zicht bevindt;
Of bezoekers onze website al eerder bezocht hebben;
Of u gebruik maakt van functionaliteiten van de website. Bijvoorbeeld het contactformulier.

Als de instellingen van uw browser, die u gebruikt om de website te bekijken, het gebruik van cookies
accepteert en u het gebruik van onze website voortzet, gaan wij ervan uit dat u het gebruik van onze
cookies accepteert.
3. Details over de cookies van onszelf
Wij hebben geen eigen cookies in gebruik.
4. Cookies van derde partijen
De website kan content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content bevatten,
bijvoorbeeld artikelen en video’s. Deze content kun je soms door middel van buttons delen via social
media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de
social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen.
(a) Google Analytics
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ om
de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De data in cookies zijn anoniem en
bevatten geen persoonsgegevens. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te
stellen voor Manege Hippo d’Or Nieuwvliet en om andere diensten aan te bieden tot internetgebruik. De
cookies komen van Google en worden maximaal 2 jaar bwaard.
Meer informatie kunt u vinden op:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl en
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Om u een idee te geven hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt, is er op de site van Google een
voorbeeld te bekijken.
Google deelt anonieme data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
Op onze website maken wij gebruik van IP-anonymisering, zodat jouw IP-adres door Google binnen de
lidstaten van de Europese Unie of in andere EER verdragsstaten wordt verkort. Slechts in
uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en

pas daar verkort.
(b) Google Maps
Dit is een dienst van het Amerikaanse bedrijf Google. We tonen informatie op kaarten van Google Maps,
bijvoorbeeld als je op zoek bent naar onze vestiging. De cookie komt van Google en wordt 1 jaar
bewaard.
Google deelt anonieme data met derden. Meer informatie kunt u vinden op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
(c) Links naar andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Deze cookieverklaring, alsmede onze privacy policy, is
alleen van toepassing op deze website en wij raden je aan het privacy beleid van de websites waarnaar
verwezen wordt ook te raadplegen.
5. Onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de
cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze
webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of
filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.
Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet
genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij.
6. Cookies verwijderen/uitschakelen
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u wordt
geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Elke browser is anders, dus we raden u aan de
helpfunctie te lezen om erachter te komen hoe u cookie-instellingen kunt aanpassen. Voor meer
informatie over cookies kunt u de website http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ bezoeken.
Meestal kunt u als bezoeker de website(s) hierna toch nog onbeperkt gebruik maken van de website. Het
is echter mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal of helemaal niet
functioneren als u cookies weigert.
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
-

www.cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies en hoe werken ze?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Your online choices: “A guide to online behavioural advertising”

7. Wijzigingen cookieverklaring
De cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom deze cookieverklaring
regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de manier waarop Manege Hippo d’Or
Nieuwvliet met cookies omgaat.
Deze versie is opgesteld in mei 2018.

8. Contactgegevens Manege Hippo d’Or Nieuwvliet
Voor vragen over cookies en hoe wij daarmee omgaan kunt u contact opnemen via:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Bezoekadres:

+31 (0) 117-371 328
info@manegenieuwvliet.nl
Baanstpoldersedijk 10
4504 PT Nieuwvliet

