
Cookieverklaring 
 
Deze Cookieverklaring is van toepassing op de websites van stallijst.nl, hierna “Stallijst”.            
Stallijst is een product van Charper Bonaroo BV gevestigd op Boeingavenue 215 te             
Schiphol-Rijk. 
 
Wij maken op Stallijst gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat               
met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer              
wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar             
onze servers teruggestuurd worden. 
 
Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te verkrijgen over hoe bezoekers de website             
gebruiken. Als onderdeel van deze dienst plaatst Google Inc. via onze website cookies op              
uw computer. Google kan hieromtrent informatie aan derden verschaffen indien Google           
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google            
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de             
verkregen  informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 
 
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie            
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.             
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het               
Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er             
sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele           
persoonsgegevens. 
 
Wij gebruiken Mailchimp om onze nieuwsbrief te versturen. Mocht u zich inschrijven via             
stallijst.nl dan verstuurd Mailchimp een bevestigings email naar u. Om deze email correct te              
versturen wordt een cookie geplaatst. 
 
U heeft het recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor                
onze Privacyverklaring. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan           
een cookie kan het mogelijk zijn dat wij u vragen ons u een kopie van de cookie in kwestie te                    
overleggen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. 
 
Deze Cookieverklaring is van toepassing vanaf 1 september 2017. Wij kunnen deze            
Cookieverklaring te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang           
van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van deze              
Cookieverklaring. 
 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u              
vinden in de help-functie van uw browser. U kunt meer lezen over cookies op wikipedia. 
 
Vragen over deze Cookieverklaring kunt u sturen naar info@stallijst.nl. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)

