Cookieverklaring Blue Cloud Company
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden
geplaatst wanneer je de website van Blue Cloud Company bezoekt. Door de informatie in
dit bestand word je de volgende keer weer als bezoeker herkend op onze website.

Waarom cookies?
Er bestaan verschillende soorten cookies
- Functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat een website correct kan functioneren en
mogen zonder toestemming worden geplaatst.
- Analytische cookies. Deze worden gebruikt om het bezoekersgedrag op een website
te bekijken en te analyseren. In sommige gevallen kunnen deze bezoeken volledig
geanonimiseerd worden en hoeft er geen toestemming verleend te worden, maar
wel wordt dit op een website vermeld. In gevallen waar persoonsgegevens te
herleiden zijn zal altijd toestemming gevraagd worden.
- Tracking Cookies. Deze worden gebruikt om het surfgedrag te volgen zodat de bezoeker
reclame kan ontvangen die speciaal aan hem/haar gericht is. Hiervoor moet altijd
toestemming gegeven worden.
Blue Cloud Company maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies om
een gebruiksvriendelijke website te bieden. Wij verzamelen geen persoonsgegevens met
uitzondering van de door jou ingevulde gegevens.

Welke cookies en hoe lang worden ze bewaard?
Met behulp van deze cookies is Blue Cloud Company in staat om te bekijken welke
pagina’s bezocht worden en waarop wordt geklikt binnen de website. Jouw gegevens
worden in anonieme vorm gebruikt om met behulp van Google Analytics bezoek aan de
website te analyseren. Hierover heeft KCH een bewerkersovereenkomst met Google
gesloten. Bij het delen van je gegevens wordt een deel van je IP-adres achtergehouden
voor je privacy. Dat betekent dat je gegevens niet naar jou herleid kunnen worden en ook
niet door derden gebruikt worden. De functie ‘Gegevens delen met Google Analytics’ is
dan ook uitgezet. Tevens maken we geen gebruik van andere Google-diensten in
combinatie met de Google Analytics-cookies.

Social media-buttons
Wanneer je iets wilt delen kun je dat doen door op de betreffende social media-knop te
klikken. Wanneer je klikt op één van die knoppen wordt er een cookie geplaatst. Omdat de
cookies door de social medianetwerken worden geplaatst, hebben wij geen controle over de
inhoud van die cookies. Het is bij ons niet bekend welke cookies geplaatst worden en hoe
lang ze bewaard blijven. Dit is afhankelijk van de keuzes van de sociale netwerken. Jouw
anonieme gegevens over jouw gedrag op deze site kunnen met deze partijen worden
gedeeld, omdat er op veel pagina’s knoppen staan geïmplementeerd van deze partijen. Het
is voor Blue Cloud Company niet mogelijk om de gegevens naar jou persoonlijk te herleiden.
Wil je weten welke gegevens deze social media kanalen verwerken dan adviseren wij je om

de privacy statements van deze partijen te raadplegen. Deze partijen zijn aan te merken als
zelfstandige verwerking verantwoordelijken in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

Ontwikkelingen
De teksten op de website kunnen geregeld en op ieder moment worden aangepast. Dit
geldt ook voor de cookieverklaring. Om die reden adviseren wij je om geregeld de verklaring
door te nemen voor eventuele wijzigingen.

Cookies uitschakelen of verwijderen
Via je internetbrowser kun je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het
mogelijk om je internetbrowser zodanig in te stellen dat je een bericht ontvangt als er een
cookie wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies
niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je
browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, worden ze na je toestemming opnieuw
geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze website.

Onvoorziene cookies
Het kan voorkomen dat via onze website cookies worden geplaatst door derde partijen, die
je niet terugvindt in het overzicht. Dit is met name het geval als onze webpagina’s
zogenaamde 'embedded elementen' bevatten, zoals een video die op YouTube is
opgeslagen, maar in onze website getoond wordt. Door de manier waarop internet en
websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd op de hoogte zijn van een cookie die
geplaatst is door een derde. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen, die je niet
kunt terugvinden in het overzicht met bekende cookies? Laat het dan weten door een e-mail
te sturen naar info@bluecloudcompany.com.
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