
PRIVACY PROTOCOL 

Privacyverklaring & Cookies 

Stichting Jansen & Co verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 in werking is getreden. Hiermee worden 

persoonsgegevens van onze abonnees en andere gebruikers van de website beschermd. 

Stichting Jansen & Co is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van persoonsgegevens en het 

transparant zijn van hoe wij met de verwerking van persoonsgegevens omgaan. Dat hebben we neergelegd 

in deze privacyverklaring. 

In dit document wordt uitgelegd hoe we bij stichtingjansenenco.nl omgaan met persoonsgegevens en 

welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.  

 

Privacy 

Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens van u om. Wij verkopen geen e-mail of andere gegevens 

en geven niets uit handen. Mochten we in de toekomst een nieuwsbrief of commerciële boodschappen 

willen versturen, dan zal dit opt-in zijn en word je niet ongevraagd benaderd. Ook met gegevens die met 

contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke 

gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld. 

  

Cookies 

Om stichtingjansenenco.nl aan te bieden maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje 

dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van je 

computer wordt opgeslagen. 

stichtingjansenenco.nl plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk 

hierbij aan analyseren van pagina’s en het presteren van de website. 

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook 

cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics) zijn zeer belangrijk. Zonder 

anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem 

kunnen verbeteren. Een advertising cookie die wordt geplaatst zorgt middels een zogeheten ‘frequency 

cap’ dat je niet continu wordt benaderd door dezelfde advertentie. 

De ‘tracking cookies’, die worden geplaatst voor analytische doeleinden of advertenties, zijn zogenaamde 

‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door ons geplaatst, maar door derde partijen. Om deze 

reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. 



Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je 

dit moet doen kun je vinden op de website van de Consumentenbond. 

  

Overzicht van gebruikte cookies 

Hieronder wordt beschreven welke cookies stichtingjansenenco.nl zelf plaatst en van welke third-party 

cookies gebruik wordt gemaakt. 

  

Google Analytics 

Via Google Analytics worden op stichtingjansenenco.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag 

verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze 

informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting onze website. Tevens optimaliseren 

wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers 

in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de 

effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen 

indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google 

verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics 

informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer 

informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

 

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kan je via de website van Google een browser plugin 

downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen 

voor Illusterefiguren.nl. Je kunt de browserplugin hier downloaden. 

  

Functionele cookies 

Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies 

kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. 

 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy#header_anchor_3
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

