Cookies

Kernfuncties
Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze
cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.
Sociale knoppen
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op Facebook,
Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en
maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer
op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met
persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van
Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.
Embedded content
In tekstartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op
dorpsklanken.nl wordt ontsloten. Denk hierbij aan dynamische afbeeldingen, presentaties,
YouTube video's en andere webapplicaties. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken
deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen kun je
vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle op.
Analytics
Google plaatst cookies om statistieken bij te houden. Deze cookies zijn geheel geanonimiseerd.
We kunnen zo inzien uit welke regios wij de meeste bezoekers trekken, en waar wij ons beter op
kunnen richten, om onze klanten beter van dienst te kunnen zijn.
Blokkeren
Dorpsklanken.nl werkt niet correct zonder het toestaan van cookies. U kunt alle cookies blokkeren
in uw browser, maar het functioneren van onze website is niet gegarandeerd.
Privacy

Wij gaan 100% vertrouwelijk om met aan ons verstrekte (persoons)gegevens. Wij verkopen geen
gegevens door. Gegevens uit formulieren komen terecht in onze mailbox, waar ze zorgvuldig

behandeld worden door onze abonnee administratie.
U heeft ten alle tijde inzicht in uw gegevens, en kunt deze aanvragen en aanpassen bij ons.
Wij zullen uw naam, emailadres, recenties of opmerkingen nooit zonder nadrukkelijke
toestemming publiceren in de krant, of delen via bijvoorbeeld social media.
Aanvulling in het formulier voor bezorger worden: Wij vragen hier om het BSN
(burgerservice nummer) van de aanvrager. Dit nummer is nodig voor onze loonadministratie. Wij
gaan vertrouwelijk om met deze gegevens. Indien u deze gegevens liever niet per email stuur kunt
u ons altijd bellen voor persoonlijk contact.

