Cookieverklaring
In deze cookieverklaring vind je onze gegevens, lees je wat cookies zijn, welke cookies
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
Oude boteringestraat 52
9712GL Groningen
Telefoonnummer: 0503636161
KvK-nummer: 02085878
www.stuffgroningen.nl
fil-stuff@rug.nl

Cookies
Ter verbetering van het gebruiksgemak en prestatie van deze website en daarbij behorende
diensten, maakt stuffgroningen.nl gebruik van de volgende cookies:
Technisch noodzakelijke cookies om de website goed te laten functioneren;
Analyse & statistieken cookies voor het meten en analyseren van surfgedrag, waardoor de website
kan worden geoptimaliseerd en verbeterd;
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.

Analyse & statistieken cookies
Google Analytics
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 stuffgroningen.nl geen invloed op.
Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harborprogramma. 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 stuffgroningen.nl bij te
houden. Op basis hiervan wordt inzicht vergaard in de mogelijke fouten op stuffgroningen.nl en
kunnen deze makkelijk verholpen worden.

Congressus cookies
De webbeheerder van stuffgroningen.nl plaatst functionele cookies. Deze functionele cookies
worden gebruikt voor o.a. om je inloggevens op te slaan op je apparaat, je voorkeurpagina binnen
stuffgroningen.nl op te slaan en de gegevens van de bestelprocedure van boeken via Studystore.

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 stuffgroningen.nl. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld 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 vinden via de instructies die op internet vermeld worden.

Wijzigingen cookieverklaring
STUFFF behoudt zich het recht voor 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 deze en Cookie Policy 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.

