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Cookies  

De website van Stichting Patronaat maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat door de 

browser van computer of telefoon wordt opgeslagen. Bij een nieuw bezoek aan de website wordt het bestand 

gelezen en deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de bezoeker te herkennen. 

Dankzij deze cookies en informatie kan Stichting Patronaat de website verbeteren en aanpassen op het surfgedrag 

van onze bezoekers en zorgen we voor een optimale ervaring. Ook zorgen de cookies ervoor dat een advertentie 

niet te vaak vertoond wordt. Als je toestemming geeft voor cookies, kunnen wij de informatie van onze websites 

verzamelen. 

Opslaan van informatie 

De informatie in de cookies die Google verzamelt wordt zover mogelijk anoniem opgeslagen. De cookies bevatten 

geen persoonsgegevens en kunnen niet worden gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. De informatie 

wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verschaft deze 

cookies en data aan derden indien zij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Google stelt zich daarbij 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 eventuele 

persoonsgegevens. 

In- en uitschakelen en verwijdering van cookies  

Indien je geen cookies wilt ontvangen kun je de instellingen van jouw browser aanpassen en het plaatsen van 

cookies volledig blokkeren. Wel kan het zo zijn dat bepaalde delen van deze website dan niet meer (goed) werken of 

trager zijn. Meer informatie rondom het in- en/of uitschakelen en het verwijderen van cookies zijn te vinden in de 

instructies en/of met behulp van de help-functie van de browser.  

Social media netwerken  

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale media netwerken zoals 

Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media netwerken 

afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De 

informatie wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen, op servers in onder meer de 

Verenigde Staten. Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn 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 eventuele persoonsgegevens. Lees de privacyverklaring van 

de social media netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoon)gegevens 

doen die zij via deze cookies verwerken. Deze kunnen sterk afwijken de Cookie Verklaring van Stichting Patronaat. 

Cookies van derde partijen 

Hetgeen we hier schrijven over de cookies van Google, Facebook, Twitter, Instagram en anderen is naar ons beste 

weten correct. Vanwege de mogelijkheid van die derde partijen om hun handelswijze –al dan niet aangekondigd- 

aan te passen kunnen we echter geen garanties geven voor de juistheid en/of de volledigheid van de beschrijving. 

Op onze website linken we naar externe websites die ook cookies kunnen aanleveren. Onze Cookie Verklaring 

strekt zich niet uit over de cookies van anderen. 

Wijziging van deze Cookie Verklaring  

Stichting Patronaat behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen 

aan te brengen in deze Cookie Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden je 

aan deze Cookie Verklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende Cookie Verklaring 

op de hoogte bent. Op deze Cookie Verklaring is het Nederlands recht van toepassing. Heb je vragen of opmerkingen 

over deze Cookie Verklaring, dan kun je contact opnemen met: info@patronaat.nl 

Deze Cookie Verklaring is het laatst gewijzigd op: 25 mei 2018. 
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