Cookiestatement
De website van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) maakt gebruik van
cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de website op uw computer, tablet of mobiele
telefoon plaatst. De informatie in dit bestandje wordt door uw browser bewaard. Hieronder vindt u
meer informatie over het gebruik van cookies door de OFGV.

Waarom cookies?
De OFGV gebruikt cookies voor het goed en veilig laten functioneren van de website. Een cookie is
een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en vervolgens
door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Hierdoor worden
statistieken over het gebruik van de website verzameld. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, veel
bezochte pagina’s en populaire onderwerpen. We gebruiken deze informatie om de dienstverlening
van onze organisatie te verbeteren en beter af te stemmen op de (informatie)behoeften van de
websitebezoekers.

Google Analytics
Om inzicht te krijgen hoe bezoekers onze website gebruiken wordt een cookie geplaatst door
Google, als deel van hun “Analytics”-dienst. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel
mogelijk geanonimiseerd en aan ons gerapporteerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen maar alleen als Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben echter Google niet expliciet toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken
voor andere (Google) diensten.

Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen “liken” of delen op sociale
netwerken LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die
van deze media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij
hebben daar geen invloed op. Lees(voordat u een bericht wilt delen via deze kanalen) de
privacyverklaring van deze media door zodat u weet wat zij met (persoons)gegevens doen die zij via
deze cookies verwerken.

Cookies toestaan/weigeren
Door onze site te gebruiken gaat u ermee akkoord dat we cookies inzetten voor het verzamelen van
statistieken ten behoeve van de website. Wilt u dit niet dan kunt u onderaan de pagina deze cookies
weigeren. Als u cookies weigert, heeft dat echter gevolgen voor de toegankelijkheid van deze
website:
 (Flash) filmpjes werken niet;
 Toepassingen voor social media (zoals berichten/pagina’s delen via Facebook, Twitter,
Instagram, het bekijken van Youtube-filmpjes etc.) werken niet op deze site;
 Content afkomstig van andere sites wordt niet automatisch getoond.
Als u cookies heeft geaccepteerd maar dit ongedaan wilt maken dan kan dit. U doet dit door via de
instellingen van uw browser (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) de bewaarde cookies te
verwijderen.
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Privacy
Uit privacy overwegingen worden alleen de gebruiksgegevens van de website zelf verzameld. Deze
gegevens worden niet met derden gedeeld en er worden ook geen persoonlijke gegevens
vastgelegd. De gegevens die wel worden bewaard worden anoniem opgeslagen en er worden geen
zogenaamde “tracking cookies” van andere partijen gebruikt. Dit betekent dat we de cookies niet
kunnen herleiden tot uw pc, telefoon of een individu. We gebruiken de verzamelde informatie alleen
zoals hierboven vermeld voor het verbeteren van de dienstverlening en dus niet voor andere
(commerciële) doeleinden.

Privacy rechten
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw
persoonsgegevens. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie,
moet je een kopie van het cookie in kwestie meesturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen
van je browser. Meer informatie over uw rechten kunt u terugvinden in het Privacystatement van de
OFGV

Instellingen Cookies
De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. Wilt u dit niet dan kunt u de instellingen
van uw browser meestal zo aanpassen dat alle cookies worden geblokkeerd of dat cookies maar
deels worden toegestaan. De wijze waarop u dit kunt instellen verschilt per browser (Chrome,
Internet Explorer, Firefox, Safari). Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het
verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw
browser.

Meer informatie
Meer informatie over cookies kunt u vinden op o.a. de site van de consumentenbond <link:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies>
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