Cookie Policy Kasteel de Haar
Deze Cookie Policy is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.
Het gebruik van cookies
Kasteel de Haar maakt gebruik van cookies op de website kasteeldehaar.nl.
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website
bezoekt. Reeds lange tijd wordt deze techniek toegepast op vrijwel alle websites. Door de nieuwe
wetgeving geven we nu een nog gedetailleerder uitleg van het gebruik van cookies. Verder aanvulling
over het privacybeleid van Kasteel de Haar kun je terugvinden in onze privacyverklaring.
Cookie statement
Kasteel de Haar maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein,
eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of
in de sessie van uw browser staat. De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om
het gebruik van de site voor u gemakkelijker te maken.
Soorten cookies
Cookies die Kasteel de Haar gebruikt zijn te verdelen in twee soorten:
Functionele cookies
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website. Wij gebruiken deze
cookies om uw voorkeuren, zoals uw taalvoorkeur, te kunnen onthouden.
Analytische cookies
Daarnaast gebruikt Kasteel de Haar cookies om om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden.
Verder maken we gebruik van sociale mediafunctionaliteit om eenvoudig pagina's te kunnen delen.
Hiervoor wordt functionaliteit van Facebook ingezet. Kasteel de Haar heeft geen invloed op de
cookies die zij plaatsen.
Kasteel de Haar maakt gebruik van Functionele cookies en Analytische cookies om een
gebruiksvriendelijke website te bieden. Wij verzamelen geen persoonsgegevens met uitzondering
van de door jou ingevulde gegevens wanneer je een bestelling in de webshop doet.
Google Analytics
Met behulp van deze cookies is Kasteel de Haar in staat om te bekijken welke pagina’s bezocht
worden en waarop wordt geklikt binnen de website. Jouw gegevens worden in anonieme vorm
gebruikt om met behulp van Google Analytics bezoek aan de website te analyseren. Hierover heeft
Kasteel de Haar een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Bij het delen van je gegevens
wordt een deel van je IP-adres achtergehouden voor je privacy. Dat betekent dat je gegevens niet
naar jou herleid kunnen worden en ook niet door derden gebruikt worden. De functie ‘Gegevens
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delen met Google Analytics’ is dan ook uitgezet. Tevens maken we geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Deze cookies worden maximaal 14 maanden bewaard.
Social media-buttons
Wanneer je iets wilt delen kun je dat doen door op de betreffende social media-knop te klikken.
Wanneer je klikt op 1 van die knoppen wordt er een cookie geplaatst. Omdat de cookies door de
social medianetwerken worden geplaatst, hebben wij geen controle over de inhoud van die cookies.
Het is bij ons niet bekend welke cookies geplaatst worden en hoe lang ze bewaard blijven. Dit is
afhankelijk van de keuzes van de sociale netwerken.
Jouw anonieme gegevens over jouw gedrag op Kasteel de Haar kunnen met deze partijen worden
gedeeld, omdat er op veel pagina’s knoppen staan geïmplementeerd van deze partijen. Het is voor Y
niet mogelijk om de gegevens naar jou persoonlijk te herleiden.
Wil je weten welke gegevens deze social media kanalen verwerken dan adviseren wij je om de
privacy statements van deze partijen te raadplegen. Deze partijen zijn aan te merken als zelfstandige
verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Facebook:

https://www.facebook.com/about/privacy/update

Twitter:

https://twitter.com/en/privacy#update

Youtube:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Instagram:

https://help.instagram.com/155833707900388

Ontwikkelingen
De teksten op de website kunnen geregeld en op ieder moment worden aangepast. Dit geldt ook
voor de cookieverklaring. Om die reden adviseren wij je om geregeld de verklaring door te nemen
voor eventuele wijzigingen.
Blokkeren van cookies
Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig
ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld,
wanneer u een cookie ontvangt. De wijze waarop u dit kunt doen is afhankelijk van de browser die u
gebruikt. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van onze website niet of niet
optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt
schakelen verschilt per browser.
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Cookies achteraf verwijderen
Na het bezoek aan kasteeldehaar.nl kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer
verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.
Onvoorziene cookies
Het kan voorkomen dat via onze website cookies worden geplaatst door derde partijen, die je niet
terugvindt in het overzicht. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde 'embedded
elementen' bevatten, zoals een video die op YouTube is opgeslagen, maar in onze website getoond
wordt. Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de
hoogte zijn van een cookie die geplaatst is door een derde. Kom je op onze website onvoorziene
cookies tegen, die je niet kunt terugvinden in het overzicht met bekende cookies? Laat het dan
weten door een e-mail te sturen naar Kasteel de Haar.
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