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Goed omgaan met gegevens 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig met uw 
persoonsgegevens om conform de regels van AVG. Hoe wij met persoonsgegevens omgaan 
leest u in onze privacyverklaring. 

Bij uw bezoek aan deze website slaan wij anoniem gegevens op om onze diensten en 
websites te verbeteren. We vertellen u graag welke gegevens dat zijn en wat wij er mee 
doen. 

Welke informatie slaan wij op? 

Cookies 
Alle informatie over hoe wij omgaan met cookies kunt u vinden in ons cookiebeleid. 

Logfiles 
IP-adressen en webaanvragen slaan we op in logfiles op de webserver voor een periode van 
maximaal 120 dagen. Alleen Het Gouden Hart en Emotion kunnen hierbij. Wij hebben met 
Emotion & Rootnet (de hosting partij) een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Beveiligingsmaatregelen 
Wij beschermen opgeslagen gegevens zo goed mogelijk en zorgen ervoor dat ze niet te 
herleiden zijn. Met technische en administratieve maatregelen maken we het risico zo klein 
mogelijk, bijvoorbeeld door toegangscontrole op de systemen, een beveiligde 
internetverbinding (SSL) met de site en een firewall. 

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, corrigeren of verwijderen? 
Simpel. Stuur een bericht naar info@hetgoudenhart.nl. 

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen? 
U kunt ons geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Of stel je  
internetbrowser zo in dat hij cookies blokkeert. De meeste browsers leggen uit hoe dat moet 
in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt. 

Google Chrome 
Blokkeer cookies in Google Chrome 

Microsoft Internet Explorer 
Blokkeer cookies in Internet Explorer 

Microsoft Edge 
Blokkeer cookies in Microsoft Edge 

Firefox 
Blokkeer cookies in Firefox 

Apple Safari 
Blokkeer cookies in Apple Safari 

https://www.steppingstones.nl/cookiebeleid/
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
http://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.microsoft.com/nl-nl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&s=cookies&r=2&as=s&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265#:%7E:text=Een%20cookie%20is%20een%20stukje,blokkeert%2C%20werken%20sommige%20pagina's%20niet.
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Vragen? 
Het Gouden Hart
Meester B.M. Teldersstraat 5 
6842 CT Arnhem 
085 808 7020 
info@hetgoudenhart.nl 

Wijzigingen 
Wij behouden het recht bovenstaande gegevens aan te passen. De wijzigingen zullen 
op hetgoudenhart.nl gepubliceerd worden. 

https://www.google.com/search?q=stepping+stones&rlz=1C1WPZC_enNL883NL883&oq=stepping+stones&aqs=chrome..69i57j35i39j0l2j69i60l3j69i65.4478j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8



