Cookiebeleid
Dutch Heritage Amsterdam maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine,
eenvoudige tekstbestandjes die uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt.

Functionele cookies
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze
cookies werkt de website (voor een deel) niet. Denk aan het aanpassen van de taalinstelling.
Deze cookies zullen, in tegenstelling tot de niet-functionele cookies, zonder toestemming
worden geplaatst.

Webstatistieken
Dutch Heritage Amsterdam gebruikt cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te
houden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke
pagina’s ze bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en
schermresolutie ze gebruiken.
Dutch Heritage Amsterdam heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om het
websitegebruik te kunnen analyseren. De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel
mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met andere Google-diensten of anderen. Uw IPadres wordt daarom geanonimiseerd meegegeven. Dutch Heritage Amsterdam heeft Google
niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De
gegevens worden slechts gebruikt voor metingen ten behoeve van onze eigen campagnes en
het bezoekgedrag binnen de website.

YouTube
Op onze website zijn YouTube-video’s opgenomen. Hiervan werken enkele functies op basis
van cookies. Dutch Hermitage Amsterdam heeft geen invloed op deze cookies. Zie voor meer
informatie Google’s privacy policy.

Blokkeren van cookies

De meeste internetbrowsers zijn zo in te stellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat
iemand je wordt geïnformeerd wanneer hij of zij een cookie ontvangt. De wijze waarop dit
gedaan kan worden, is afhankelijk van de gebruikte internet-browser. Houdt u er rekening
mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u
cookies blokkeert. De manier waarop u cookies kunt uitschakelen, verschilt per browser.

Cookies achteraf verwijderen
Na bezoek aan onze website kun u ervoor kiezen om de cookies van uw computer
verwijderen. Hoe dit te doen, verschilt per internet-browser.

