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Op de websites www.hiphypno.nl, hierna te noemen de Website, worden zogeheten
“cookies” geplaatst teneinde het gebruiksgemak van de Website te vergroten. Hip Hypno
Coaching houdt gebruiksgegevens bij van de Website zoals domeinen, datum en tijd van
oproepen of aanvragen, doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s.
Deze gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt. Hip
Hypno Coaching kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Cookies slaan geen
informatie op over uw naam, leeftijd, geslacht, en andere persoonlijke gegevens.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
teruggestuurd worden. Hierdoor herkennen wij u (uw computer) bij een volgend bezoek.
Cookies die de website gebruikt worden:

Google Analytics
Hip Hypno Coaching maakt gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische
informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren
en verbeteren. Door gebruik te maken van de Website van Hip Hypno Coaching geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de
doeleinden zoals in ons privacy statement omschreven.
Hip Hypno Coaching maakt gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier,
op basis van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegeven verstrekt op haar website. Dit
houdt in dat Hip Hypno Coaching de volgende stappen heeft ondernomen:
•
•
•
•

met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
uw IP-adres wordt gemaskeerd;
het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de
Google Analytics-cookies.

Social Media
Op onze website zijn privacy-vriendelijke buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te
kunnen promoten ("liken") of delen ("tweeten") op sociale netwerken als Facebook, Twitter
en LinkedIn. Hierbij worden geen (tracking) cookies geplaatst en uw online gedrag op onze

website wordt niet gevolgd. Het gebruik van dit soort media (via derden) is op eigen risico.
Hip Hypno Coaching raadt u in elk geval aan ook eerst de privacy verklaring(en) van deze
derden erop na te slaan alvorens u van dit soort diensten gebruik maakt. Hip Hypno
Coaching houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw
persoonsgegevens door zulke derden.

Embedded Websites
Op de pagina Contact is een app van Google Maps opgenomen. Met deze app is het mogelijk
om de route van uw adres naar het adres van Hip Hypno Coaching te vinden. Er worden met
het gebruik van deze app geen gegevens uitgewisseld.

Meer over Cookies
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Hoe kan ik Cookies uitschakelen?
Wanneer u cookies uitschakelt, kunt u niet meer van alle functionaliteiten op de website
gebruik maken, dit kan ook het gebruiksgemak van de Website beïnvloeden. Daarnaast heeft
het weigeren van cookies alleen gevolgen op de browser en de computer waarop je deze
handelingen uitvoert. U maakt zelf de keuze om cookies in uw browser of op uw computer
uit te schakelen of te verwijderen.

