Privacy & cookies
Privacy
Gastouderbureau Amira Children gaat veilig en zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.
Gastouderbureau Amira Children houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In
onze privacyverklaring lees je hoe wij dit doen.

Cookies
Wij streven ernaar je open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt
op www.amirachildren.nl. Wij gebruiken cookies om jouw gebruiksgemak op onze website te
verbeteren en om advertenties en andere content te tonen naar gelang jouw interesses. Hier vind
je een uitleg over cookies en vergelijkbare technieken, en waarvoor ze gebruikt worden. Indien je
dat wenst, kun je jezelf afmelden voor cookies. Via deze webpagina houden wij je ook op de
hoogte over de ontwikkelingen rondom cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die op je computer worden opgeslagen. Cookies stellen ons
in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te
verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. In de cookie staan geen
persoonsgegevens. Cookies worden lokaal opgeslagen op de computer of telefoon. De cookies
die Gastouderbureau Amira Children gebruikt zijn te verdelen in functionele, analytische en
tracking cookies.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze website, zoals een
automatische log-in of het automatisch invullen van jouw gegevens. Daarnaast wordt jouw
cookievoorkeur opgeslagen.

Analytische cookies
Met deze cookies kunnen wij het surfgedrag van bezoekers op onze website meten zodat we het
gebruikers gemak kunnen verbeteren.

Google Analytics: Een tracking service die ons inzicht geeft in het gedrag van de bezoekers,
met als doel de gebruikerservaring te verbeteren. Tevens wordt inzicht verkregen in de resultaten
van advertenties op websites van derden.

Tracking cookies (first en third-party)
Cookies die gebruikt worden om surfgedrag vast te leggen zodat het mogelijk is over
verschillende domeinen relevante advertenties of content te tonen.

Google AdWords: Cookies die informatie verzamelen over hoe een gebruiker de website
gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om op third party sites (Google) de meeste relevante
advertentie te tonen voor een specifieke gebruiker op basis van je recente zoekopdrachten.
Google Adwords gebruikt sessie en persistent cookies voor haar reclameproducten.

Cookies blokkeren
Als je cookies blokkeert op www.amirachildren.nl via bijv. cookieblocker software, kun je deze
website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je dan niet van alle onderdelen of
functionaliteiten van de website gebruik kan maken.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van je internet browser
aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Hoe je cookies uit kan schakelen
of verwijderen staat hier uitgelegd:

•

Chrome

•

Firefox

•

Internet Explorer

•

Edge

•

Safari (iOS)

•

Safari (macOS)

