Cookiebeleid
1.1

De cookiewetgeving
Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat
websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Op 4 februari 2015 is een wetswijziging definitief geworden waardoor cookies met
geen of geringe privacy-gevolgen buiten de cookie-wetgeving vallen. De wet stelt voor privacygevoelige cookies nog steeds verplicht dat gebruikers aan websites toestemming verlenen voor het gebruik hiervan.

1.2

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie, die op uw computer opgeslagen worden bij het bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren te onthouden.
Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u
kunt cookies tevens weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser
aan te passen. Als u cookies uitschakelt in uw browser, is het mogelijk dat bepaalde functies van de website niet beschikbaar zijn.
Op onze website worden alle onderstaande cookies geplaatst.

1.2.1

Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Zonder deze
functionele cookies werken zij niet optimaal. Volgens de Cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd.

1.2.2

Analytische cookies
Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het geanonimiseerde gebruikte
IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten
aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze

Versie 16-05-2018

informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we
de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken.
Voor het gebruik van deze analytische cookies via Google Analytics is het niet vereist om
eerst de toestemming te vragen van websitebezoekers, mits wij voldoen aan de 4 stappen
zoals deze zijn opgenomen in de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics.
Wij voldoen aan deze 4 stappen en informeren u hierover als volgt:
-

-

1.2.3

Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
We hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, inhoudende dat de
informatie zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd.
Wij hebben bij de standaardinstellingen van Google Analytics de optie “gegevens delen met Google” uitgezet. Dit betekent dat de verzamelde informatie
niet met Google of anderen wordt gedeeld. Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten;
Wij informeren door middel van dit Cookiebeleid over het gebruik van Google
Analytics.

Marketing cookies
Op onze websites worden er uitsluitend wanneer er door u gebruik wordt gemaakt van de
social media mogelijkheden op onze websites, ook tracking cookies, zogenaamde marketing cookies, geplaatst door deze social media-netwerken. Marketing cookies zijn tracking
cookies die worden geplaatst voor social media-netwerken. Uw internetgedrag kan door
middel van deze tracking cookies door deze derden gevolgd worden. Deze cookies worden
enkel geplaatst wanneer u gebruik maakt van de social media mogelijkheden door op de
buttons te klikken.

1.3

Overige informatie
Dit Cookiebeleid van Weather Impact heeft betrekking op de volgende entiteiten:
Weather Impact B.V. (KVK 62139738)
En heeft betrekking op alle websites van bovengenoemde entiteiten, zoals: www.weatherimpact.com;
Het is niet ondenkbaar dat ons Cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.
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Mocht u verder, na het lezen van ons Cookiebeleid, nog vragen en/of opmerkingen hebben
dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens
Adres:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
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Stadsring 57
3811 HN Amersfoort
info@weatherimpact.com
033-4753535

