
 

 

 

Privacyverklaring 

Wij informeren u graag via onze privacyverklaring over de wijze waarop wij omgaan met het 
verzamelen van informatie over bezoekers van onze website. Door gebruik te maken van de website 
gaat u akkoord met de gestelde voorwaarden. 

Communicatie 
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten 
bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant 
zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en/of uw verzoeken te beantwoorden. Deze 
gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Het Sticht-Huiskes of die van een 
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover 
wij beschikken.  

Cookies 
Deze website maakt gebruik van cookies (kleine files die naar uw browser worden gezonden en 
worden opgeslagen op uw computer waardoor wordt geregistreerd hoe en wanneer u de website 
gebruikt) om onze website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruikt. 

Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser instellen 
om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter 
mogelijk dat sommige functies en/of services op onze en andere websites niet correct functioneren als 
cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Welke gegevens kunnen er worden verzameld? 
Het Sticht-Huiskes kan de gegevens omtrent de bezoekers van onze website verzamelen. Het kan 
hier gaan om de duur van het bezoek, de gebruikte browsertype, de bezochte pagina’s en dergelijke. 
Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. Bij het eventueel verwerken van persoonsgegevens 
nemen wij de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht.  

Doeleinden 
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 
beschreven in ons privacyverklaring tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gekregen. 

Wijzigingen  
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de website. 
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website kunnen leiden tot het wijzigen van 
deze privacyverklaring. Het Sticht-Huiskes behoudt zicht het recht om de privacyverklaring aan te 
passen. De actuele privacyverklaring staat altijd op de website gepubliceerd. 

 


