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De YEDW foundation maakt bij deze site (www.yedwfoundation.nl) gebruik van diverse
technologieën zoals cookies en javascript.
1. Wat zijn Cookies en Javascript?
Cookies
De YEDW foundation maakt op www.yedwfoundation.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine
tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon
worden geplaatst.
Wij gebruiken cookies om yedwfoundatoin.nl te analyseren en daardoor beter te laten
functioneren en gebruiksvriendelijker te maken. Er worden ook cookies van derden geplaatst.
Ook dit doen wij om onze marketing efficiënt en passend in te zetten. De informatie is voor
ons niet herleidbaar tot persoonsgegevens.
Let op: als je je browser zo hebt ingesteld dat deze helemaal geen cookies accepteert, dan
kunnen sommige delen van de website niet goed werken.
Javascript
Wij gebruiken Javascript om de site interactief en gebruiksvriendelijker te maken.
Welke gegevens worden er opgeslagen?
In een cookie kan slechts een beperkte hoeveelheid gegevens worden opgeslagen. Cookies
worden dan ook vaak gebruikt voor de opslag van bijvoorbeeld een uniek nummer of wat
technische gegevens. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie, zoals een
telefoonnummer of een e-mailadres, in cookies. Wij gebruiken cookies niet voor e-mail en
telemarketing acties. YEDW foundation heeft passende maatregelen genomen om jouw
bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle
personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding
daarvan.
Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze websites inzetten en voor
welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de
gebruiksvriendelijkheid van onze websites zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je
meer over de diverse soorten cookies die gebruikt worden door en via onze websites en voor
welke doeleinden.

2. Categorieën
Functioneel
Wij gebruiken functionele cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden bij het
bezoeken van onze website. Tevens zijn deze cookies noodzakelijk voor een goede technische
werking van onze website(s).
Analyse
Wij gebruiken analytische cookies om ons inzicht te geven in de informatiebehoefte en
interesse van onze bezoekers. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers of de meest bezochte
pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om onze website te optimaliseren. Wij slaan hierbij
geen persoonsgegevens op. Met behulp van deze cookies kan ook niet worden achterhaald
wat je als persoon hebt gedaan op de website.
Social Media
Wij gebruiken cookies van Facebook om het mogelijk te maken inhoud van onze website te
delen. Voor de cookies die Facebook plaatst en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen
wij naar de verklaring op de website van Facebook. Let op dat deze verklaringen regelmatig
kunnen wijzigen. De website van YEDW foundation heeft daar geen invloed op.
Cookies beheren / aanpassen
Je kunt je cookie instellingen te allen tijde aanpassen. Je kunt je ook afmelden voor het
gebruik van cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit cookiestatement kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe
ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in weten regelgeving. Wij raden je dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als
je onze website bezoekt.
3. Vragen?
Als je vragen hebt over het cookiestatement of over de wijze waarop de YEDW foundation
cookies gebruikt, neem dan contact met ons op.

