Cookie-policy Natuurpunt afdeling Riemst
Natuurpunt afdeling Riemst hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld.
Wij zetten hieronder uiteen welke gegevens we verzamelen bij een bezoek aan onze website
https://natuurpuntriemst.be, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we daarmee
omgaan. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te
accepteren.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die op uw computersysteem, smartphone of
tablet geplaatst worden tijdens het bezoeken van onze website. Zo hoef je bijvoorbeeld niet
telkens opnieuw in te loggen en worden bepaalde persoonlijke voorkeuren onthouden. Een
cookie slaat geen persoonlijke gegevens op zoals je naam, telefoonnummer, enz… Bij een
volgend bezoek aan onze website wordt je opgeslagen informatie in de cookies
overgedragen naar onze website (First Party Cookie) of naar een andere website waar wij
naar zouden verwijzen, b.v. Facebook, YouTube,… waar de cookie toe behoort (Third Party
Cookie). Door de opgeslagen en terugkerende informatie, herkent de respectieve website
dat je deze hebt bezocht met de browser die je gebruikt op jouw toestel.
Toestemming voor het gebruik van cookies
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Ook kun je je toestemming
voor cookies altijd weer intrekken. Volgens de wet mogen cookies op je apparaat geplaatst
worden als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor het plaatsen van alle
andere soorten cookies is jouw toestemming nodig.
Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw
internetbrowser aanpassen om het gebruik van cookies volledig te blokkeren.
Welke cookies gebruiken wij?
De site werd zo opgemaakt dat je bij een eerste bezoek kan kiezen welke cookies je
aanvaardt en welke niet. Je kan functionele cookies niet weigeren. Als je het gebruik van
deze cookies niet wil toestaan, bezoek dan deze website niet.
Onze website www.natuurpuntriemst.be gebruikt verschillende soorten cookies. Hier volgt
een overzicht :


Functionele Cookies: deze hebben een host nodig om onze website behoorlijk te laten
functioneren. Die kunnen niet uitgeschakeld worden. Deze cookies verzamelen en slaan
alleen anonieme informatie op. Ze onthouden bijvoorbeeld je logingegevens en je
voorkeursinstellingen, zoals de taal waarin je de website wilt lezen. Ook onthouden ze
welk artikel je in een webwinkel in een winkelmandje hebt geplaatst. En ze volgen hoe je
door de website surft. Met deze informatie kunnen we de werking van de website









analyseren en verbeteren. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren
werken. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen en functionele cookies
worden na elke sessie verwijderd. Ze worden dus op uw systeem geplaatst bij het
openen van uw browser en verwijderd bij het sluiten ervan. Ze zijn nodig om de
bezoeker bij een volgend bezoek te herkennen en om de banner over cookiegebruik niet
langer te vertonen omdat de bezoeker het heeft geaccepteerd.
Analytische cookies: analytische cookies helpen eigenaars van websites begrijpen hoe
bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te
rapporteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld van het bedrijf dat onze website host informatie
krijgen over het aantal bezoekers van onze site of de frequentie waarmee diverse
pagina’s bezocht worden. Hierbij worden geen persoonsgegevens verzameld noch
opgeslagen. De verzamelde data is geanonimiseerd. Het zijn cookies van derde partijen
waarmee gebruikersstatistieken kunnen bijgehouden worden. Deze zijn voor ons nuttig
om te weten welke pagina’s het populairst zijn en van waar onze bezoekers komen. Deze
cookies zijn nodig om het bezoek aan onze website te kunnen beoordelen en beter af te
stemmen op de gebruikers. Bij je bezoek aan de website verzamelt Google Analytics
gegevens als jouw IP-adres, het tijdstip waarop je de site bezoekt, het type browser dat
je gebruikt, de pagina’s die je raadpleegt. Daarmee wordt een rapport opgesteld over de
website-activiteit. Indien je niet wil dat er gegevens over je websitebezoek doorgegeven
worden aan Google Analytics kan je de Google Analytics Opt-out Browser Add-on
downloaden en installeren.
Cookies van derden: wanneer je op onze website een link naar een externe website (bv.
onze Facebookpagina, een filmpje op YouTube,…) aanklikt, kunnen deze bedrijven één of
meerdere cookies op je computer plaatsen. Wij hebben daar geen invloed op. Hetzelfde
is het geval wanneer je bv. de zoekfunctie op onze website gebruikt. Die werkt via een
zoekmachine die ook cookies op je computersysteem, smartphone of tablet kan zetten.
E-mail en nieuwsbrief gerelateerde cookies: op onze website kan je je inschrijven om
onze nieuwsbrief te ontvangen of gebruik maken van e-mail inschrijfdiensten. Cookies
kunnen gebruikt worden om te onthouden of u reeds ingeschreven bent en om bepaalde
meldingen te tonen die enkel van toepassing zijn op ingeschreven/niet ingeschreven
gebruikers.
Formulier gerelateerde cookies: wanneer u gegevens indient via een formulier op onze
website (bv. bij contact), kunnen cookies ingesteld worden om uw gebruikersgegevens te
onthouden voor toekomstige correspondentie.

Je kan er voor kiezen om geen cookies te gebruiken, maar dan werkt de website niet of krijg
je bepaalde inhoud niet (correct) te zien. Cookies kan je uitschakelen via je browser.
Hoelang worden cookies bewaard?
De instellingen van GoogleAnalytics zijn zo ingesteld dat IP-adressen geanonimiseerd
worden en de bewaartermijn is ingesteld op het minimum (14 maanden).
IP-adres: 24 uur
cookies: 12 maanden
Deactiveren en verwijderen van alle cookies

Je kunt altijd de toestemming voor het plaatsen van cookies uitzetten. De meeste
internetbrowsers zijn echter meestal zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren.
Via de browserinstellingen op je computer kan je de reeds geplaatste cookies verwijderen en
het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser.
Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.
Als je bepaalde cookies verwijdert of weigert, kan het wel zijn dat de website minder goed
werkt of minder gebruiksvriendelijk is.
Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?
Natuurpunt Riemst beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen
enkel moment je gegevens doorgeven, verkopen of verhuren aan andere organisaties of
bedrijven.
Hoe beschermen wij je gegevens?
Onze site is beveiligd met een antivirussysteem, een firewall en een systeem om zgn hacking
te voorkomen.
Nieuwsbrieven
Als je een nieuwsbrief van Natuurpunt Riemst ontvangt, dan heb je via een aparte link in
deze nieuwsbrief zelf altijd de mogelijkheid om uit te schrijven.

