
 

 

 

Stonne. Organiseert, d.d. 14 mei 2018 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Stonne 
organiseert wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw 
voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Stonne organiseert gebruikt zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 

Functionele, analytische en tracking cookies 

Stonne organiseert maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies 
die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht in het gebruik 
van de website van Stonne organiseert. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij 
van jou geen toestemming te vragen. Stonne organiseert maakt eveneens gebruik van 
tracking cookies. Hiervoor vragen wij jou vooraf toestemming via een pop-up bij gebruik van 
de website. 

Affiliate cookies 

Op de website van Stonne organiseert worden cookies geplaatst door derden (affiliate 
cookies), te weten affiliate marketeers. Hiervoor hoeven wij geen toestemming te vragen1. 

Affiliate cookies vallen onder de uitzondering in de Telecommunicatiewet, waardoor de 
adverteerder, publisher of het affiliatenetwerk geen toestemming hoeft te vragen voordat een 
affiliate cookie wordt geplaatst. De adverteerder of publisher moet daarentegen wel de 
bezoekers informeren over het gebruik van deze cookies. 

De affiliate marketeers maken gebruik van zogenaamde matching-technologie. Daarbij 
worden zo min mogelijk gegevens opgeslagen en de data die worden opgeslagen, worden 
zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze worden zeer zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 
De data worden ook niet aan derden doorverkocht. Ook worden de data niet gebruikt om 
‘behavioural’ klant profielen aan te maken of hiervoor te gebruiken. 

Google Analytics 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel 
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken 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, of voor zover derden de 



informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google 
in elk geval niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google 
diensten. 

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw 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 ‘Privacy 
Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse 
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau 
voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Social media buttons 

Op de website van Stonne organiseert zijn social media buttons opgenomen om 
webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, 
Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van 
Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code 
worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de 
privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig 
kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze 
cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt 
overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde 
Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en 
zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van 
Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de 
verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in 
de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

Facebook-pixel 

Wij maken gebruik van een zogenaamde “Facebook-pixel”. Dit is een dienst van het 
Amerikaanse bedrijf Facebook. Er wordt dan door Facebook een cookie geplaatst op onze 
website. Wij gebruiken een Facebook pixel om: 
• De effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen 
die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een 
bestelling plaatst); 
• Vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten 
te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website; 
• Je uit te sluiten van advertenties als je je recent hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, zodat 
je geen irrelevante advertenties te zien krijgt. 

Via de link hieronder, kun je lezen je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens 
gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op 
online interesse gebaseerde advertenties van 
Facebook: www.facebook.com/policies/cookies 

Tijdens het bezoeken van onze website wordt een gebruikersprofiel opgebouwd. Facebook 
kan deze gegevens aan derden verschaffen als Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht of 
voor zover er derden zijn die namens Facebook deze informatie verwerken. Facebook is zelf 
verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en bepaalt dus bijvoorbeeld zelf hoe 

https://www.facebook.com/policies/cookies/


lang zij de gegevens bewaren, met welk doel en op welke grondslag. Facebook kent een 
eigen privacy-beleid, dat je hier kunt vinden: www.facebook.com/about/privacy  

Opt-out 

Over het gebruik van bovenstaande cookies wordt op de website toestemming gevraagd. Als 
je niet wil dat jouw gegevens getrackt worden, dan raden wij je aan om geen toestemming te 
geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plugins te installeren. 

1 "Affiliate cookies zijn niet bedoeld om informatie te verzamelen over de gebruiker, maar 
over de affiliate; welke affiliate heeft recht op de beloning omdat zijn advertentie heeft geleid 
tot een verkoop. Indien de met de affiliate cookies verkregen informatie alleen voor deze 
doelen worden gebruikt, zal dit geen of nauwelijks gevolgen hebben voor de privacy van de 
internetgebruiker en valt dit type cookies onder de uitzondering.", aldus minister Kamps, mei 
2013. 
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