Priv%cyverkl%ring
Inleiding
Dijt.nl hecht grote w11rde 11n de bescherming v1n de persoonlijke levenssfeer
v1n de bezoekers v1n h11r website. Persoonlijke gegevens v1n zowel
geregistreerde 1ls 1nonieme bezoekers worden d1n ook met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid beh1ndeld en beveiligd.
Uw gegevens
Ter ondersteuning v1n de communic1tie met onze bezoekers, legt
Dijt.nl gegevens v1st. Dit is bijvoorbeeld het gev1l w1nneer u zich bij onze
website registreert of cont1ct met ons opneemt vi1 het cont1ctformulier. Het
g11t hierbij om gegevens zo1ls uw n11m en e-m1il1dres, en in het gev1l v1n
geregistreerde gebruikers om gegevens v1n het bezoek 11n onze website,
zod1t 11n u getoond k1n worden welke 1rtikelen en re1cties voor u nieuw en
ongelezen zijn. Dijt.nl gebruikt deze gegevens enkel ter ondersteuning v1n de
communic1tie met de bezoeker. Uw 1ccountgegevens en de gegevens over uw
gebruik v1n onze website worden in geen gev1l met derden gedeeld.
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbest1nden die een website op uw computer 1chterl11t.
De door u gebruikte browser wordt door de website geïnstrueerd deze cookies
op uw computer op te sl11n. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies
worden weer v1n uw computer verwijderd zodr1 u uw webbrowser 1fsluit.
Perm1nente cookies blijven op uw computer st11n, ook n1 1fsluiting v1n uw
webbrowser. Hierbij wil perm1nent overigens niet zeggen d1t ze eeuwig op uw
computer blijven st11n. De meeste v1n deze cookies zullen n11r verloop v1n
tijd 1lsnog verv1llen, 1l k1n d1t l1nge tijd duren.
Cookies kunnen zowel door onszelf 1ls door derden (third p1rty cookies) op uw
computer worden gepl11tst.
An#lytische cookies – Vi1 onze website wordt een cookie gepl11tst v1n het
Amerik11nse bedrijf Google, 1ls deel v1n de “An1lytics”-dienst. Wij gebruiken
deze dienst om bij te houden en r1pport1ges te krijgen over hoe bezoekers de
website gebruiken. Google k1n deze inform1tie 11n derden versch1ffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de inform1tie
n1mens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De inform1tie die Google verz1melt is ge1nonimiseerd. Uw IP-1dres wordt
n1drukkelijk niet meegegeven. De inform1tie wordt overgebr1cht n11r en door
Google opgesl1gen op servers in de Verenigde St1ten. Google stelt zich te
houden 11n de Priv1cy Shield principles en is 11ngesloten bij het Priv1cy

Shield-progr1mm1 v1n het Amerik11nse Ministerie v1n H1ndel. Dit houdt in
d1t er spr1ke is v1n een p1ssend beschermingsnive1u voor de verwerking v1n
eventuele persoonsgegevens.”
Perm%nente cookies gebruikt Dijt.nl om twee redenen: om te zorgen d1t u
ingelogd blijft, en om te voorkomen d1t u eventuele pop-ups te v11k te zien
krijgt.
Om deze l11tste reden sl11n ook onze 1dverteerders third p1rty cookies op op
uw computer. Ook is het mogelijk d1t vi1 embedded YouTube-videoʼs en vi1
onze AddThis buttons cookies op uw computer worden opgesl1gen, en kunt u
third p1rty cookies v1n St1tcounter tegenkomen.
De gebruiksgegevens die Dijt.nl vi1 Google An1lytics en St1tcounter binnen
krijgt, worden door de red1ctie gebruikt om rekening te kunnen houden met de
voorkeuren v1n h11r lezers. Hierbij wordt u niet persoonlijk geïdentificeerd.
V1n Google An1lytics neemt Dijt.nl r1pporten voor demogr1fische en
interessec1tegorieën 1f.
Cookies weigeren
U bent uiteindelijk de b11s over uw eigen computer. U kunt 1ltijd cookies
weigeren, door uw browserinstellingen 11n te p1ssen. Ook bieden de meeste
browsers de mogelijkheid te zien welke cookies op uw computer bew11rd zijn.
U bent in st11t ongewenste cookies v1n uw computer te verwijderen. Hoe d1t
moet is 1fh1nkelijk v1n uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of
Mozill1 Firefox). Indien u cookies wilt weigeren of verwijderen, r11dpleeg d1n
de h1ndleiding v1n uw webbrowser. Als u cookies weigert, is het mogelijk d1t
bep11lde diensten niet voor u beschikb11r zijn.
Externe links
Op de website v1n Dijt.nl kunt u links tegen komen n11r 1ndere websites.
Dijt.nl k1n echter geen uitspr11k doen over de omg1ng v1n die p1rtijen met uw
gegevens, en 1dviseert u indien gewenst de priv1cyverkl1ring v1n de
betreffende website te lezen, indien 11nwezig.
Wijzigingen
Dijt.nl behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen 11n te brengen in deze
priv1cyverkl1ring w1nneer ze d1t noodz1kelijk 1cht.
Dit document is voor het l11tst gewijzigd op: 14 juni 2018.

