Cookiebeleid Week Nederlandse Missionaris
Hier vindt u informatie over cookies welke weeknederlandsemissionaris.nl gebruikt.
Wat zijn cookies eigenlijk?
Cookies zijn kleine bestandjes met informatie. Deze cookies stuurt de server van Week
Nederlandse Missionaris (WNM) naar uw browser, Het doel hiervan is dat de informatie die wij
zo verkrijgen, bij een volgend bezoek weer door de server van WNM gebruikt wordt. Overbodig
te zeggen dat het gebruik van cookies niet schadelijk is voor uw computer én cookies weten
helemaal niet wie u bent. In ons Cookiebeleid wordt met “cookies” ook soortgelijke
technologieën bedoeld, zoals flash cookies, device fingerprinting, html5-local storage en
javascripts.
Welke cookies gebruikt WNM?
Functionele cookies

Doel

SESSXXXXXX

Algemene sessiecookie. Hier wordt onder meer in bijgehouden welke
materialen er in uw winkelmand zitten.

Niet-functionele cookies

Doel

_utma, _utmb, _utmc en andere
_utmc-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van
bezoekersstatistieken.

Google Analytics
De WNM maakt gebruik van google en als gevolg daarvan verzamelt
weeknederlandsemissionaris.nl automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag
tijdens uw gebruik van de website door gebruik van het programma Google Analytics. De
verzamelde informatie bestaat onder andere uit een deel van uw IP-adres en het type browser
die u gebruikt. WNM wil benadrukken dat zij een IP-adres niet terug kunnen leiden tot een
bepaalde gebruiker. We plaatsen cookies met het doel inzicht te verkrijgen in het gedrag van
bezoekers van onze site en op basis daarvan onze website weeknederlandsemissionaris.nl
gebruiksvriendelijker te maken.
De informatie die via de Google Analytics wordt verzameld, wordt door Google Analytics
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics zegt zich te houden aan de Safe
Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor
de verwerking van Persoonsgegevens.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij WNM?
Op sommige pagina's maakt weeknederlandsemissionaris.nl gebruik van YouTube of Vimeo
video's. Daardoor kan YouTube of Vimeo cookies plaatsen als u de video afspeelt. Dit gaat
buiten ons om.
Hoe kan ik cookies weigeren?
In uw browser kunt u instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. U kunt alle of
alleen bepaalde cookies weigeren. Het kan zijn dat wanneer u alle cookies weigert, bepaalde
functionaliteiten niet meer werken.
Contact
Voor vragen en of opmerkingen over het cookiebeleid kunt u mailen
naar contact@weeknederlandsermissionaris.nl

