
Privacyverklaring en cookiebeleid 
Deze pagina is een beschrijving van de manier waarop Marjolein in het klein informatie verzamelt 
over bezoekers en de wijze waarop deze informatie gebruikt wordt. 

 

Wat is een cookie? 
Marjolein in het klein maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat 
met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door een browser op de computer of mobiel 
apparaat wordt opgeslagen. Een voorbeeld hiervan is een sessie-cookie dat door Marjolein in het 
klein gebruikt wordt om na te kunnen gaan welke pagina’s iemand bezoekt. In een sessie-cookie 
worden geen persoonsgegevens opgeslagen. De informatie in een sessie-cookie wordt verwijderd 
nadat je de website Marjolein in het klein verlaat. Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken 
cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan de 
website Marjolein in het klein of aan andere websites. 

 

Google Analytics 
Via de website Marjolein in het klein wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, 
als onderdeel van de Analytics dienst. Marjolein in het klein gebruikt deze dienst om bij te houden en 
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan 
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht door de Amerikaanse of 
Nederlandse overheid, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Marjolein in 
het klein heeft hier geen invloed op. Het is Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie 
te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen 
op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich 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. Voor Google Analytics geldt het volgende privacybeleid. 

 

Google AdSense 
Op sommige pagina’s van Marjolein in het klein wordt gebruik gemaakt van de advertentiedienst van 
Google, genaamd AdSense. Met advertentiecookies die hierdoor geplaatst worden kunnen Google en 
zijn partners advertenties weergeven aan bezoekers van de website Marjolein in het klein op basis 
van hun bezoek aan de website Marjolein in het klein en/of andere sites op internet. U kunt zich 
afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Google’s Advertentie-instellingen te bezoeken. 
Voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kunt u 
zich afmelden door aboutads.info te bezoeken. 

 

Toestemming voor het plaatsen van cookies 
Op de website Marjolein in het klein wordt u door middel van een WordPress plugin vooraf expliciet 
toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. 



Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals bijvoorbeeld Share knoppen van 
Twitter, Facebook en LinkedIn, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de 
computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft Marjolein in het klein verder geen invloed op. 

 

Reageren 
Het is niet nodig om een account aan te maken als je wilt reageren op blogposts op de website 
Marjolein in het klein. Wel is het noodzakelijk om een naam (mag een alias zijn) en een e-mailadres 
in te vullen. Optioneel kan een link naar een website aan een reactie worden toegevoegd.  

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers, het is alleen zichtbaar in de 
beheerinterface van de website Marjolein in het klein. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt 
worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met de reageerder. De 
verzamelde e-mailadressen zullen niet worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid 
worden. 

Indien een mailadres, link, of de inhoud van de reactie naar het oordeel van de beheerder SPAM 
bevat, dan zal deze verwijderd worden. 

 

Inzage en recht op aanpassing / verwijdering 
Het is voor de beheerder de website Marjolein in het klein niet mogelijk om de door derde partijen 
verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook het opvragen van de over een individuele 
gebruiker vastgelegde informatie is beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde 
rapportages. 

Voor wat betreft de reacties van een bezoeker geldt dat een aanvraag voor aanpassing of 
verwijdering via mail gestuurd kan worden naar de beheerder van de website Marjolein in het klein. 

 

Nieuwsbrief 
Voor het versturen van de nieuwsbrief verzamelt Marjolein in het klein e-mailadressen, die gedeeld 
worden met de dienst Mailpoet. De privacy policy van Mailpoet is te vinden op: 
https://www.mailpoet.com/privacy-policy/ 

 

 

Opgesteld te Alkmaar, 5 januari 2018 

 


