Cookie verklaring
www.krachtstation.com
www.stadsoase-utrecht.nl en
huurdersportaal
Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van
deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende
derde partijen teruggestuurd worden.
Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics en
Maps-diensten. Wij gebruiken deze diensten om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website
gebruiken en om onze locatie op een landkaart weer te geven. Google kan informatie aan derden verschaffen
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Wij hebben Google niet
toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten Google IPadressen maskeren en wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Lees de privacyverklaring
van Google (die regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze
cookies verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Facebook
Op onze website zijn buttons opgenomen om het Krachtstation of de Stadsoase te kunnen promoten (“liken”)
of delen op Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn.
Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van Facebook (die regelmatig
kan 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.
Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De
website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt
gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je
niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website
kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt
bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers.
Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent 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.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling
om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Vragen?
Voor vragen en/of opmerkingen rondom ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (over
verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je contact met opnemen pandbeheer@krachtstation.com of de
bestuurder van Krachtstation Beheer BV. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jezelf
adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je
een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw
browser.
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