
 

 

 

COOKIEVERKLARING 
Emma Josien respecteert de privacy van haar Klanten en de Bezoekers van de 
Website. Emma Josien betracht bij de verwerking van uw Persoonsgegevens 
zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en verwerkt de Persoonsgegevens in 
overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
 
Dit document is het Cookiebeleid van Emma Josien. Dit beleid heeft betrekking op 
de verwerking en het gebruik van cookies. Dit document is van toepassing op alle 
activiteiten van Emma Josien, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 
overeengekomen of aangegeven. 
 
Hieronder kun je lezen welke cookies met welk doel worden gebruikt en hoe je jouw 
instellingen kunt aanpassen. 

Begrippen 
1. Betrokkene 
Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Bezoeker van de 
Website of Klant van Emma Josien is. 
2. Bezoeker 
Een, al dan niet geregistreerde, gebruiker van de Website. 
3. Diensten 
Uitvoering Overeenkomst van opdracht. 
4. Klant 
De natuurlijke persoon of rechtspersoon welke een Overeenkomst van opdracht met 
Emma Josien is aangegaan. 
5. Overeenkomst van opdracht 
Overeenkomst van opdracht zoals tussen Emma Josien en Klant tot stand is 
gekomen. 
6. Persoonsgegeven 
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
7. Website 
Website van Emma Josien, <www.emmajosien.nl>. 

Cookies 
Wat is een cookie en waarvoor worden deze gebruikt? 
Emma Josien maakt op de Website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine 
(tekst)bestanden die met pagina’s van deze Website worden meegestuurd en door 
jouw browser op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen. De daarin 
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers van de 
Website teruggestuurd worden. Op de gehele Website van Emma Josien zijn 
cookies actief. 
 
Vanaf het moment van plaatsing op jouw computer, hebben cookies een bepaalde 
geldigheidsduur. Na verstrijking hiervan, verwijdert jouw browser de cookies. In 
sommige gevallen is de geldigheidsduur gelijk aan de browsersessie. In andere 



 

 

gevallen blijven de cookies langer op je computer staan zodat zij bij een volgend 
bezoek aan de Website uitgelezen kunnen worden. Indien door Emma Josien 
gebruik gemaakt wordt van deze laatstgenoemde cookies, worden de verzamelde 
Persoonsgegevens conform de Privacy- en cookieverklaring verwerkt. 
 
Er bestaat een aantal verschillende soorten cookies. Bijvoorbeeld functionele, 
analytische, affiliate, sessie, tracking, social media cookies. Emma Josien gebruikt de 
volgende typen cookies: 
 
Technisch noodzakelijke cookies (Functionele cookies) 
Cookies die strikt noodzakelijk zijn om de Diensten van Emma Josien te laten 
functioneren. Emma Josien gebruikt deze cookies om informatie te achterhalen over 
het aantal (unieke) Bezoekers en jouw instellingen te onthouden. 
 
Google Analytics (Analytische cookies) 
Via de Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als 
deel van de Analytics-dienst. Emma Josien gebruikt deze dienst om bij te houden 
hoe bezoekers de Website gebruiken en om hierover rapportages te verkrijgen. 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 
wordt verplicht of voor zover 
derden de informatie namens Google verwerken. Emma Josien heeft hier geen 
invloed op. Emma Josien heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics 
informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 
 
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw 
IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht 
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt 
zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-
programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is 
van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
Persoonsgegevens. 
 
Emma Josien heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en heeft 
Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere 
Google diensten. Emma Josien maakt geen gebruik van andere Google-diensten in 
combinatie met de Google Analytics cookies. 
 
Voor meer informatie (Engels) over de cookies van Google en hun geldigheidsduur, 
lees hier meer. Om jezelf af te melden voor gegevensverzameling in het kader van 
Google Analytics, klik hier. Voor algemene informatie over het gebruik van cookies 
door Google klik hier. 
 
Facebook, Instagram, LinkedIn (Social media cookies) 
Op de Website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten 
(“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram 
en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, 



 

 

Twitter, Instagram of Pinterest zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code 
worden cookies geplaatst. Emma Josien heeft daar geen invloed op. Het is 
raadzaam de Privacyverklaring van de betreffende sites (welke regelmatig kunnen 
wijzigen) te lezen om te achterhalen wat zij met jouw Persoonsgegevens verkregen 
via cookies doen en hoe zij deze verwerken. 

Aanpassen cookie instellingen 
Via uw browserinstellingen kun je het gebruik van cookies door de websites van 
Emma Josien en/of derde partijen weigeren. Geplaatste cookies verwijderen of 
ervoor zorgen dat je eerst een waarschuwing krijgt voordat er op jouw browser en/of 
computer cookies worden geplaatst, kun je eveneens via deze instellingen realiseren. 
Voor elke browser en computer die je gebruikt, dien je de instellingen afzonderlijk 
aan te passen. Houd er rekening mee dat de functionaliteit en het gebruiksgemak 
van de Website kunnen verminderen wanneer je de instellingen hebt aangepast. 
 
De wijze van aanpassen van de instellingen verschilt per browser. Je kunt de 
helpfunctie van jouw browser raadplegen. Eveneens wordt op verscheidene websites 
meer uitleg gegeven over cookies en de wijze van aanpassen, zie hieronder bij ‘meer 
informatie’. 
 
Cookies van specifieke partijen uitzetten, kan via www.youronlinechoices.eu. 

Inzage 
Jij hebt het recht om inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens te 
vragen. Dit kan schriftelijk of door te mailen naar het e-mailadres 
info@emmajosien.nl. Om misbruik te voorkomen, kan Emma Josien je daarbij vragen 
om je te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in Persoonsgegevens gekoppeld 
aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in 
kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw 
browser. 

Meer infomatie? 
Meer informatie over cookie-instellingen Chrome 
Meer informatie over cookie-instellingen Firefox 
Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer 
Meer informatie over cookie-instellingen Safari 
Meer informatie over cookie-instellingen Opera 

Wijzigingen 
Emma Josien kan zonder voorafgaande toestemming in de toekomst wijzigingen 
aanbrengen aan deze Cookieverklaring indien dit noodzakelijk blijkt om compliant te 
zijn en blijven met wet- en regelgeving of in het kader van (uitbreiding van) de door 
Emma Josien aangeboden Diensten. Het is tevens raadzaam regelmatig de 
Cookieverklaring te raadplegen. De meest actuele versie vind je op de Website. 
 


