*For our English cookie statement, see below*

Cookieverklaring
In deze cookieverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat cookies zijn, welke cookies
www.stuffgroningen.nl gebruikt, welk recht u hebt met betrekking tot inzage en correctie
van de cookies, hoe u cookies in- en uitschakelt, welke wijzigingen in dit bestand worden
doorgevoerd en waar u terecht kunt voor vragen betreffende deze cookieverklaring. Deze
cookieverklaring is van toepassing als u onze website (www.stuffgroningen.nl) bezoekt, een
bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.
Onze gegevens
STUFF (Studievereniging Faculteit Filosofie)
Oude Boteringestraat 52
9712GL Groningen
www.stuffgroningen.nl
fil-stuff@rug.nl
KvK-nummer: 02085878

Cookies
Ter verbetering van het gebruiksgemak en prestatie van deze website en daarbij behorende
diensten, maakt www. stuffgroningen.nl gebruik van de volgende cookies:
- Technisch noodzakelijke cookies om de website goed te laten functioneren;
- Cookies met betrekking tot analyse en statistieken voor het voor het meten en analyseren
van surfgedrag waardoor de website geoptimaliseerd en verbeterd kan worden.
Voor een optimale beleving van onze website, vragen wij u deze cookies te accepteren. Door gebruik
te maken van onze website accepteert u dat wij bovengenoemde cookies op uw apparaat plaatsen.

Wat is een cookie?
Een cookie is een bestandje dat bij een website-bezoek wordt opgeslagen op de harde schijf van de
bezoeker. Met cookies kunnen bijvoorbeeld voorkeuren van een bezoeker worden hergebruikt of
kan het surfgedrag van een bezoeker worden gemeten. De website kan met behulp van cookies
worden verbeterd in prestaties en gebruikservaring. Ook kan de website informatie aanbieden die
beter is afgestemd op de voorkeuren van de bezoeker.

Welke cookies gebruikt stuffgroningen.nl?
Om meer inzicht te krijgen in de cookies die wij gebruiken en waarom wij die gebruiken, wordt
verwezen naar het onderstaande overzicht. Daarin wordt een aantal van de door ons gebruikte
cookies genoemd en wordt uitgelegd waarom wij die gebruiken.

Technisch noodzakelijke cookies
Technisch noodzakelijke cookies dienen ter ondersteuning van de website. Zonder deze cookies kan
de website niet naar behoren functioneren. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming
nodig. Voorbeelden: een cookie die de door u gekozen producten in de winkelmand onthoudt, wordt

beschouwd als technisch noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor een cookie die u tijdens een sessie
ingelogd houdt.

Cookies met betrekking tot analyse en statistieken
-

Google Analytics

www.stuffgroningen.nl maakt gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van
surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen, worden gebruikt voor het
optimaliseren en verbeteren van de website. Een voorbeeld: als uit meetgegevens blijkt dat er veel
afhakers zijn in een contactformulier, dan kan dit formulier worden verbeterd. Google kan wettelijk
worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier heeft www.stuffgroningen.nl geen
invloed op. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe
Harbor-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens.

-

New Relic

Een cookie van New Relic wordt gebruikt om de laadtijd van webpagina’s op www.stuffgroningen.nl
bij te houden. Op basis hiervan wordt inzicht vergaard in de mogelijke fouten op
www.stuffgroningen.nl en kunnen deze makkelijk verholpen worden.

-

Congressus

De webbeheerder (Congressus) van www.stuffgroningen.nl plaatst functionele cookies. Deze
functionele cookies worden gebruikt om o.a. je inloggevens op te slaan op je apparaat, evenals je
voorkeurspagina binnen www.stuffgroningen.nl en de gegevens die bij de bestelprocedure van
boeken bij Studystore van belang zijn.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens
U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens die worden verzameld
door cookies van www.stuffgroningen.nl. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens die
gekoppeld zijn aan een cookie dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze
cookies terugvinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen en verwijderen van cookies
Cookies zijn gemakkelijk te beheren. Informatie over het aanpassen en/of verwijderen van cookies
op uw randapparatuur, kunt u makkelijk vinden via instructies die op internet vermeld worden.

Wijzigingen cookieverklaring
STUFF behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in dit document. U bent zelf
verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit document en het is
daarom raadzaam om dit bestand regelmatig te raadplegen.

Vragen over ons cookiebeleid
Mocht u vragen of zorgen over ons cookiebeleid hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen
door een mail te sturen naar fil-stuff@rug.nl.

Cookie statement
In this cookie statement, you can find our contact details, read what cookies are, find out what
cookies www.stuffgroningen.nl uses and what right you have concerning insight and correction of
cookies, learn how you can switch cookies on and off, what changes are made in this document and
where you can ask questions about this cookie statement. The cookie statement applies when you
visit our website (www.stuffgroningen.nl), place an order or conclude an agreement.
Our data
STUFF (Study Association Faculty of Philosophy/Studievereniging Faculteit Filosofie)
Oude Boteringestraat 52
9712GL Groningen, Netherlands
www.stuffgroningen.nl
fil-stuff@rug.nl
KvK-number: 02085878

Cookies
To improve the ease of use and performance of this website and the secondary services,
www.stuffgroningen.nl uses the following cookies:
- Technically necessary cookies to make the website function properly
- Cookies concerning the analysis and statistics to measure and analyse surfing behaviour to
optimize and improve the website

What is a cookie?
A cookie is a file which is saved on the user’s hard drive when the website is visited. Cookies can
re-use preferences of the visitor or measure the surfing behaviour. With the use of cookies, the
website can be improved in performance and ease of use. Furthermore, the website can offer
information that is better adjusted to the preferences of the visitor.

What cookies does stuffgroningen.nl use?
To gain more insight in the cookies we use and why we use them, look at the following overview. A
number of the cookies we use are mentioned, and it is explained why we use them.

Technically necessary cookies
Technically necessary cookies serve to support the website. Without these cookies, the website
cannot function properly. The use of these cookies does not require permission. For example: a
cookie that keeps chosen products in the shopping car is seen as technically necessary. The same is
true for cookies that keep you logged in in a session.

Cookies concerning analysis and statistics
-Google Analytics
www.stuffgroningen.nl uses Google Analytics to measure and analyse the surfing behaviour of
visitors. The data gained this way is used to optimize and improve the website. For example: if
measured data shows that many people drop out when signing contact papers, the form can be
improved. Google can be legally required to share information with third parties.

www.stuffgroningen.nl has no influence in this. Google is to adhere to the Safe Harbor principles and
is connected to the Safe-Harbor program. This means there is a fitting level of protection concerning
the processing of any personal information.
- New Relic
A cookie from New Relic is used to measure the loading time of web pages on
www.stuffgroningen.nl. This allows for insight in possible errors on www.stuffgroningen.nl and
simplifies solving them.
- Congressus
The web administrator (Congressus) of www.stuffgroningen.nl places functional cookies. The
functional cookies are used to save on your computer, among other things, your credentials, your
preferred page on www.stuffgroningen.nl and relevant data in the order procedure when ordering
books from Study Store.

Right to insight and correction or removal of data
You have the right to access, correct and/or remove your data that is collected by cookies on
www.stuffgroningen.nl. When this concerns personal data linked to a cookie, you need to send a
copy of that cookie as well. These cookies can be found in the settings of your browser.

Switching cookies on and off and deleting them
Cookies are easy to manage. Information about adjusting and/or deleting cookies from your
peripherals, is easily found on the internet.

Modifications in the cookie statement
STUFF reserves the right to make modifications in this document. You are responsible yourself for
being updated on the latest version of the document and for this reason it is advisable to consult this
file regularly.

Questions about our cookie statement
In case you have questions or worries about our cookie statement, do not hesitate to contact us by
sending an e-mail to fil-stuff@rug.nl.

