
	  	  

  
	  	  

 
 

 
Privacy- en cookieverklaring  

 
 
Privacy 
Humanity House respecteert de privacy van de bezoeker van onze website en draagt er zorg voor dat 
de persoonlijke informatie die je ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de 
persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens stelt. 
 
Doeleinden van het gebruik van de persoonsgegevens 
Je persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor intern gebruik om je zo goed 
mogelijk van dienst te zijn, met het oog op het uitvoeren van activiteiten gericht op relatiebeheer, 
product- en dienstontwikkeling en klantonderzoek. Het kan zijn dat voor het verwerken of analyseren 
van gegevens gebruik gemaakt wordt van de diensten van derden. De gegevens die je ons toestuurt 
worden bewaard zolang als noodzakelijk is met het oog op de hierboven beschreven doeleinden.  
 
Klikgedrag en bezoekgegevens 
Op de website Humanityhouse.org worden algemene bezoekgegevens, zonder deze bezoekers te 
identificeren, bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren of meer 
gerichte informatie op de site te zetten. In dit kader kan het IP-adres van je computer, het tijdstip van 
opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden 
gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Op deze wijze kan 
Humanity House de dienstverlening aan sitebezoekers optimaliseren. 
 
Gebruik van cookies 
Humanity House maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die de 
aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst en waarmee informatie wordt 
verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker. Humanity 
House gebruikt cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Indien je dit wenst, kun je deze 
cookies uitzetten via je browser. 
 
Blokkeren van cookies 
De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat 
je wordt geïnformeerd wanneer je een cookie ontvangt. De wijze waarop je dit kunt doen is afhankelijk 
van de browser die je gebruikt. De manier waarop je cookies uit kunt schakelen verschilt per browser. 
 
Cookies achteraf verwijderen 
Na het bezoek aan de website kun je ervoor kiezen om de cookies van je computer verwijderen. Hoe 
je dit kunt doen verschilt per browser.  
 
Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij 
gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website 
gebruiken, zie hieronder. 
 
Google Analytics 
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en 
hoe effectief onze Adwords-advertenties zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het 
adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de 
Verenigde Staten. Voor meer informatie verwijst Humanity House je door naar het privacybeleid van 
Google. 
 



Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over 
de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun 
campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Wij hebben hier geen invloed op.  
 
Nieuwsbrief 
Humanity House verstuurt een maandelijkse nieuwsbrief zodat je op de hoogte kan blijven van 
activiteiten in Humanity House. Als je hebt aangegeven deze te willen ontvangen, wordt deze naar je 
gestuurd.  
 
Rechten 
Je hebt de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Hiertoe kun je een verzoek indienen 
via info@humanityhouse.org. Als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons 
verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet wilt worden benaderd met 
informatie over onze producten en diensten kun je dit melden via hetzelfde emailadres. 
 
Aanpassen privacy- en cookieverklaring 
Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen 
op onze website worden gepubliceerd. 


