
PRIVACY VERKLARING CELEBRATE SAFE

COOKIES
Celebrate Safe maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine 
bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. 
Celebrate Safe maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische 
doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt 
om de website gebruikersvriendelijker te maken. Je kunt cookies uitzetten. Dit doe je in 
jouw internetbrowser. Als je in jouw browser het gebruik van cookies hebt uitgezet kun 
je nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

COOKIES VAN GOOGLE ANALYTICS
Voor onze website maken we gebruik van de webanalyse-service van Google om te 
meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Met deze informatie kunnen we de websi-
te optimaliseren. Als men Google Analytics inzet, plaatst Google vanaf deze site cookies 
bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Deze cookies 
worden anoniem opgeslagen en er kan geen persoonlijk profiel uit worden opgemaakt. 
In de cookiewet is vastgelegd dat voor gebruik van Google Analytics geen toestemming 
nodig is van de bezoeker van de website omdat deze dienst geen of geringe inbreuk 
maakt op de persoonlijke levenssfeer.

KLIKGEDRAG
Op de Celebrate Safe website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met 
behulp van Google Analytics. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren 
alle statistische gegevens, door het verwijderen van het laatste deel van jouw IP-adres 
voordat statistische data wordt verwerkt. We hebben een bewerkersovereenkomst afge-
sloten met Google. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door web-
site beheerders van Celebrate Safe, we delen geen gegevens met Google zelf of andere 
diensten van Google en gebruiken de analytics cookies niet voor andere diensten.

SOCIALE MEDIA
Wij maken gebruik van eigen sociale mediaknoppen die jou de mogelijkheid geven om 
de social media kanalen van Celebrate Safe te bezoeken. Wij gebruiken géén tracking 
cookies in verband met jouw privacy.

OPGESLAGEN GEGEVENS
Alle persoongegevens die nodig zijn voor het optimaal functioneren van het Celebrate 
Safe netwerk worden opgeslagen via Sync.com. Deze tool zorgt ervoor dat alle gege-
vens encrypted worden opgeslagen.


