Cookiebeleid
Wat is een cookie?
De website van de Huurdersvereniging Franeker maakt gebruik van cookies. Een cookie is
een klein tekstbestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd. Het wordt
door uw browser op uw computer, tablet of telefoon opgeslagen. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Het
gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een adres of een emailadres, uit cookies worden herleid. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke
cookies wij voor onze website inzetten. En voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We
willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel
mogelijk waarborgen. Lees hier onze Privacyverklaring
Welke cookies verzamelen wij?
Wij verzamelen geen cookies.
Wat doen wij met deze informatie?
Wij gebruiken deze informatie niet.
Facebook
Op onze website is een link opgenomen naar Facebook Deze link werken door middel van
stukjes code die van Facebook en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code
worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaringen
van Facebook (die regelmatig wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens
doen die zij via deze cookies verwerken. U vindt het cookiebeleid van deze sociale
netwerken hier:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Cookie-instellingen aanpassen/cookies verwijderen
Wilt u niet dat websites cookies op uw computer plaatsen? Dan kunt u uw
browserinstellingen aanpassen. Cookies die al geplaatst zijn, kunt u verwijderen via de
browserinstellingen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van
cookies vindt u in de Help-functie van uw browser. Let u er wel op dat u de instellingen apart
aanpast voor elke browser en computer die u gebruikt. Als u cookies weigert, dan kunnen wij
helaas niet garanderen dat onze websites helemaal goed werken en of alles goed zichtbaar
is. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan. Of zelfs dat u bepaalde
pagina’s van onze website niet kunt zien.
Wijzigingen cookiebeleid voorbehouden
Wij passen ons Cookiebeleid af en toe aan. Dit is nodig omdat bijvoorbeeld onze websites of
de wet- en regelgeving rondom cookies wijzigen. Wij raden u daarom aan om het
Cookiebeleid van deze website zo nu en dan te raadplegen. Voor meer informatie over de
wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan verwijzen wij u graag naar onze
Privacyverklaring.
Contact
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit Cookiebeleid? Neemt u dan
contact op met De Huurdersvereniging Franeker.

