
Cookies en Privacy 

Inleiding 

 

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de 

persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Uw gegevens 

worden door ons verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). 

 

De AVG geeft o.a. aan dat wij de verantwoordelijkheid hebben u te informeren over wat 

er met uw persoonsgegevens gebeurt. Dat doen we via deze privacyverklaring waarin 

we aangeven welke persoonsgegevens we verwerken, waar we die voor gebruiken, wie 

ze gebruikt, aan wie we de gegevens verstrekken en hoe lang we die bewaren. Ook staat 

in deze privacyverklaring welke rechten u hebt en hoe u die kunt uitoefenen. 

 

Welke gegevens verwerken we van u? 

Contact- of aanmeldformulier 

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, 

dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het 

formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en 

afhandeling daarvan. 

 

Cookies 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die 

door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. 

Wij gebruiken cookies om de website beter te laten functioneren en 

gebruiksvriendelijker te maken. Ook gebruiken wij cookies om inzicht te krijgen in het 

bezoek van onze website via Google Analytics en Google Ads. 

 

U kunt deze cookies uitzetten en verwijderen via uw browser. Om meer over deze 

functies te weten te komen, kunt u het beste uw browser instructies of de Help functie 

van uw browser raadplegen. 

 

Functionele cookies 

Wij gebruiken op onze website functionele cookies, dit zijn cookies die noodzakelijk zijn 

om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook standaard 

geplaatst en maken geen inbreuk op uw privacy. 

 
Analytische cookies 

Wij maken ook gebruik van analytische cookies waarvoor uw om de volgende gegevens 

te verzamelen: 

• het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s; 
• het bijhouden van de duur van het bezoek; 

• de uitgevoerde zoekopdracht op de website; 

• gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals 

besturingssysteem en schermgrootte; 
• de manier waarop je op onze website terecht bent gekomen. 



Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebben we een 

verwerkersovereenkomst afgesloten met Google, ontvangen wij geen IP-adres, hebben we de optie “gegevens delen” uitgezet, en worden alleen de diensten Google Analytics, 
Google Ads en Google Data Studio gebruikt ter analyse van bezoekgedrag. Uw website 

bezoek is geanonimiseerd. Dat wil zeggen dat wij geen IP-adressen in ons bezig hebben, 

noch namen of accountgegevens. 

 

Mocht u niet willen dat uw geanonimiseerde gegevens naar Google Analytics worden 

verzonden dan kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on 

(zie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). 
De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. 

 

Overig 

Wij delen géén gegevens verzameld via deze website met anderen zonder dat we uw 

toestemming hebben verkregen. 

 

Wat zijn uw rechten? 

De AVG geeft u als persoon uitgebreide rechten om in te zien welke gegevens Stichting 

KeiTV van u verwerkt, te verbeteren als ze niet juist zijn of over te laten dragen naar 

andere personen of organisaties. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken uw gegevens 

te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen verwerking van gegevens, binnen de 

wettelijke verplichting die Stichting KeiTV heeft. 

 

Vragen of klachten? 

Stichting KeiTV hanteert het privacybeleid, zoals te vinden op de website. 

 

Indien u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer via 

dpo@keitv.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 juni 2018. 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

