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Cookiebeleid 
 

Dit is het cookiebeleid van ptjoraline.nl, gevestigd aan (3318AZ) Amnesty Internationalweg 25 in 
Dordrecht. Ptjoraline.nl hecht veel waarde aan uw privacy en wij zullen uw persoonsgegevens altijd in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken. 
 

1.Cookieverklaring 
 

Om je nog beter van dienst te kunnen zijn maakt de ptjoraline.nl-website gebruik van cookies. Op deze 
pagina lees je alles over cookies en de werking daarvan. 

 
2. Wat is een cookie? 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw 
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar 
onze servers teruggestuurd worden. Zo kan ptjoraline.nl indien nodig met jouw toestemming, een 
cookie op jouw apparatuur plaatsen, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons 
netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de 
betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet 
gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om pagina's af te 
stemmen op jouw profiel, zodat deze zo relevant mogelijk voor jou zijn. Cookies kunnen zowel 
'permanent' (blijvend), als 'tijdelijk' (sessie) zijn. Een permanente cookie zal worden opgeslagen en 
blijft van kracht tot de ingestelde afloopdatum van de cookie (tenzij eerder verwijderd door 
ptjoraline.nl). Een tijdelijke cookie daarentegen zal aan het eind van de gebruikerssessie verdwijnen, 
wanneer de webbrowser afgesloten wordt. Dit Cookiebeleid legt uit welke cookies wij gebruiken, voor 
welke doeleinden en welke mogelijkheden je hebt om de cookies te beheren. 

3. Onze cookies kunnen onderverdeeld worden in vier functies: 

Functie1 : Functionele cookies, het vergemakkelijken van jouw internetgebruik 
Cookies onthouden inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren, zoals een taalinstelling. 

Functie 2: Het analyseren en verbeteren van de website 
Cookies kunnen gebruikt worden om voorkeuren en interesses op basis van bezoek- en 
klikgedrag te onthouden. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een 
bepaalde webpagina bezoeken, zodat ptjoraline.nl weet welke onderdelen van haar websites 
populair zijn, om daar eventueel de website op aan te passen of de capaciteit op af te stemmen.  

Functie 3: Marketing cookies Het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties 
Op basis van jouw bezoek- en klikgedrag kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen geven via 
verschillende kanalen, waaronder op websites van derden, indien je hiervoor toestemming hebt 
gegeven.  
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Functie 4: Cookies van derden, het mogelijk maken van interactie met Social Media 
Wij maken gebruik van Social media op delen van onze websites, zodat je filmpjes, nieuws of 
acties kunt liken of delen met jouw vrienden op Social Media als Facebook, Instagram, Twitter en 
Google+. Veel van deze Social Media maken gebruik van cookies om deze functies mogelijk te 
maken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van cookies en de verwerking van jouw 
gegevens door deze bedrijven. Voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van 
gegevens door deze sociale netwerken en jouw rechten, dien je het privacybeleid van deze 
partijen te bekijken. 

4. Verwijderen en weigeren van cookies 

Via de browserinstellingen op jouw computer kan je reeds geplaatste cookies verwijderen en het 
plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Hieronder kan je 
zien hoe dit voor jouw browser werkt: 

 > Internet Explorer 
 > Mozilla Firefox 
 > Google Chrome 
 > Safari 
 > Opera 

Je kan alle cookies op jouw computer wissen en je kan jouw browser zo instellen dat cookies 
geblokkeerd worden. Meer hierover lees je op aboutcookies.org. Let op: dit betekent mogelijk 
wel dat je daarna jouw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige 
delen van de website mogelijk niet (naar behoren) werken. 

5. Wijzigingen Cookiebeleid en contact 

Ptjoraline.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit Cookiebeleid. Elke 
aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Indien de update wezenlijke veranderingen 
met zich mee brengt, zorgen wij ervoor dat we jou hiervan op de juiste manier op de hoogte 
brengen, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail. 

Voor meer informatie over de wijze waarop ptjoraline.nl met jouw persoonsgegevens omgaat 
verwijzen wij je naar ons privacybeleid. 

https://www.vpngids.nl/veilig-internetten/cookies-beheren-verwijderen/#Internet_Explorer
https://www.vpngids.nl/veilig-internetten/cookies-beheren-verwijderen/#Firefox
https://www.vpngids.nl/veilig-internetten/cookies-beheren-verwijderen/#Google_Chrome
https://www.vpngids.nl/veilig-internetten/cookies-beheren-verwijderen/#Safari
https://www.vpngids.nl/veilig-internetten/cookies-beheren-verwijderen/#Opera
http://www.aboutcookies.org/
https://www.sportcity.nl/privacybeleid

