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Bewijs van toestemming
Dit document is gegenereerd om te rapporteren welke inspanningen zijn gedaan om te voldoen
aan privacywetgeving. Dit document bevat het cookiebeleid en de cookie toestemming
instellingen om toestemming aan te tonen voor de hier onder gespecificeerde regio. Voor meer
informatie over dit document, ga naar https://complianz.io/consent

Deze cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 februari 2020 en is van toepassing op
inwoners van de Europese Economische Ruimte.

1. Introductie

Onze website, https://harenfoto.bijschrift.nl (hierna: "de website") maakt gebruik van cookies en
andere gerelateerde technologieën (gemakshalve worden alle technologieën "cookies" genoemd).
Cookies  worden ook  geplaatst  door  derden die  we hebben ingeschakeld.  In  het  onderstaande
document informeren we u over het gebruik van cookies op onze website.

2. Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd
en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de
betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

3. Wat zijn scripts?

Een  script  is  een  stukje  programmacode  dat  wordt  gebruikt  om onze  website  goed  te  laten
functioneren  en  interactief  te  maken.  Deze  code  wordt  uitgevoerd  op  onze  server,  of  op  uw
apparatuur.

4. Cookies

4.1 Technische of functionele cookies
Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw
gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgen wij ervoor
dat u onze website makkelijker kunt bezoeken. Op deze manier hoeft u bijvoorbeeld niet steeds
opnieuw dezelfde informatie in te voeren bij een bezoek aan onze website en is het onder andere
mogelijk dat de artikelen in uw winkelmandje bewaard blijven tot dat u heeft afgerekend. Deze
cookies mogen wij plaatsen zonder dat u hier toestemming voor geeft.

4.2 Analytische cookies
Omdat statistieken anoniem worden bijgehouden, wordt er geen toestemming gevraagd voor het
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plaatsen van analytische cookies.

4.3 Marketing cookies
Op deze website gebruiken wij geen advertentiecookies.

4.4 Social media knoppen
Op onze website gebruiken wij geen social media buttons om webpagina’s te kunnen promoten of
delen op sociale netwerken.

5. Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt
en hoe lang deze worden bewaard.
Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u
verwerken.
Recht  op  rectificatie  en  aanvulling:  u  hebt  het  recht  om uw persoonlijke  gegevens  aan  te
vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die
toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij
de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere
Verwerkingsverantwoordelijke.
Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij
komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Neem contact  met  ons  op als  u  deze rechten wilt  uitoefenen.  Raadpleeg de contactgegevens
onderaan deze cookieverklaring. Als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens, dan
horen  wij  graag  van  u,  maar  u  heeft  ook  het  recht  om  een  klacht  in  te  dienen  bij  de
toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).

6. In- en uitschakelen en verwijdering van cookies

Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. U kunt ook aangeven
dat  bepaalde  cookies  niet  geplaatst  mogen  worden.  Een  andere  mogelijkheid  is  dat  u  uw
internetbrowser zodanig instelt dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Meer
informatie over deze mogelijkheden kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw
browser.

Let op: onze website werkt mogelijk niet optimaal als alle cookies zijn uitgeschakeld. Als u wel de
cookies in uw browser verwijdert, worden ze na uw toestemming opnieuw geplaatst bij een nieuw
bezoek aan onze websites.
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7. Contact details

Voor vragen en/of opmerkingen over ons cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons
opnemen via:

Bureau Bijschrift
Haren
Nederland
Website: https://harenfoto.bijschrift.nl
Email: bureau@bijschrift.nl

Cookie toestemming instellingen
do_not_track =>
consenttype => optin
region => eu
geoip =>
categories =>
use_categories =>
use_categories_optinstats =>
accept => Alle cookies
revoke => Instellingen
dismiss => Alleen functioneel
dismiss_timeout => 10
use_custom_cookie_css =>
custom_css_amp => #cmplz-consent-ui, #cmplz-post-consent-ui {} #cmplz-consent-ui
.cmplz-consent-message {} #cmplz-consent-ui button, #cmplz-post-consent-ui button {}
readmore_optin => Lees meer
accept_informational => Accepteren
message_optout => Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te
optimaliseren.
message_optin => Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te
optimaliseren.
readmore_optout => Cookie Policy (US)
soft_cookiewall =>
dismiss_on_scroll =>
dismiss_on_timeout =>
cookie_expiry => 365
readmore_url => Array
privacy_link_us =>
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