Cookieverklaring
Datum

28 januari 2019

De website www.lintjes.nl is de website van de Kanselarij der Nederlandse Orden. Op deze website
wordt gebruik gemaakt van cookies. In deze cookieverklaring wordt u geïnformeerd over wat
cookies zijn, waarom cookies worden gebruikt en welke cookies worden geplaatst.
Contactgegevens
De Kanselier der Nederlandse Orden is met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
zoals beschreven in deze cookieverklaring aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de
zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De contactgegevens van de
Kanselier der Nederlandse Orden zijn:
Kanselier der Nederlandse Orden
Nassaulaan 18
2514 JT Den Haag
Telefoon: 070-3751200
E-mail: info@kanselarij.nl
Bij de Kanselarij der Nederlandse Orden is een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
aangesteld. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze cookieverklaring dan kunt u contact
opnemen met de FG onder vermelding van ‘Cookieverklaring’. De FG is te bereiken per e-mail
(info@kanselarij.nl) op per post via onderstaand adres:
Kanselarij der Nederlandse Orden
t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming
Nassaulaan 18
2514 JT Den Haag
Wat zijn cookies?
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Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een pagina van de website op de computer of ander
randapparatuur (zoals een smartphone of een tablet) van de bezoeker van de website wordt
geplaatst. Cookies bevatten gegevens die kunnen worden uitgelezen door de partij die het cookie
heeft geplaatst. Dit kan de beheerder van de website zelf zijn (zogenaamde first party cookies),
maar dit kunnen ook derde partijen zijn (zogenaamde third party cookies).
U kunt zelf bepalen hoe u met cookies om wilt gaan. U kunt uw browser zo instellen dat die het
gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. De meeste browsers geven niet
alleen aan hoe u de plaatsing van cookies kunt weigeren maar ook hoe u geïnformeerd wordt over
de plaatsing van een cookie en hoe u ze kunt verwijderen. Door plaatsing van een cookie te
weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u de website niet (volledig)
kunt gebruiken.
Welke cookies worden er geplaatst en voor welk doel?
De website www.lintjes.nl maakt gebruik van 2 soorten cookies: analytische cookies en social
media plugins.
Analytische cookies
Analytische cookies zijn cookies die worden gebruikt om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van het (hulp)programma Google Analytics. Via dit
programma verkregen informatie (waaronder het IP-adres van de gebruiker en de activiteit van de
gebruiker op de www.lintjes.nl, wordt door middel van analytische cookies overgebracht naar en
door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij
het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Met Google is een verwerkersovereenkomst gesloten.
Binnen Google Analytics zijn maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan de
website te beperken. Hierbij worden de richtlijnen gevolgd die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft
opgesteld voor gebruik van Google Analytics1. Verder wordt niet toegestaan dat Google de
verkregen informatie gebruikt voor andere diensten van Google. Google kan de verkregen
informatie wel aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover
deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken (verwerkers van Google). Meer
informatie over het privacybeleid van Google en in het specifieke privacybeleid van Google
Analytics. De cookies blijven geldig gedurende 2 jaar nadat ze zijn geplaatst.

1

Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics, versie 15 augustus 2018

Social media plugins
De berichten op de website www.lintjes.nl kunt u delen via de buttons die daarop zijn opgenomen
van de sociale netwerken LinkedIn, Twitter en Facebook. De verzending van de berichten wordt
bewerkstelligd door een code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Twitter en Facebook zelf. Deze
codes maken gebruik van cookies. Lees de privacyverklaringen van LinkedIn, Twitter en Facebook
(die regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen (inclusief eventuele
doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER).
Wijzigingen
Deze cookieverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de website is aangepast of
als de regelgeving rondom cookies is gewijzigd. De gewijzigde cookieverklaring zal op de website
worden gepubliceerd. Het is aan te raden om deze cookieverklaring regelmatig te raadplegen om
van eventuele wijzigingen kennis te nemen. Bovenaan deze cookieverklaring kunt u zien wanneer
deze cookieverklaring voor het laatst is gewijzigd.

