
 

 

Stichting IMC Weekendschool 
WTC, toren A, 7e verdieping 
Strawinskylaan 719 
1077 XX Amsterdam 
www.imcweekendschool.nl 
T (020) 280 17 00 
E info@weekendschool.nl 
 

 

Cookiestatement 
 
In dit cookiestatement van Stichting IMC Weekendschool leggen we uit wat cookies zijn, welke 
cookies op onze website worden gebruikt, wat ze doen, hoe u cookies kunt weigeren of accepteren 
en hoe u contact met ons kunt opnemen. 
 
1. Wat zijn cookies?  

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die op uw computer, tablet, smartphone of ander elektronisch 
apparaat (hierna “computer”) worden geplaatst bij bezoek aan een webpagina.  

Doordat een cookie op uw computer staat, kan uw computer worden herkend en informatie worden 
verzameld. Deze informatie kan onder meer omvatten: het IP-adres, gegevens over surfgedrag, zoals 
het eerste, vorige en huidige bezoek, de specifieke webpagina’s die u hebt bezocht, de wijze waarop 
door de website wordt genavigeerd, het device dat u gebruikt en uw settings.  

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden 
geplaatst. Nadat de geldigheidsduur is verstreken, wordt de cookie verwijderd door uw browser. 
Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook 
cookies die langer geldig blijven, zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen 
worden uitgelezen.  

2. Wat doen cookies?  

2.1 Functionele (noodzakelijke) cookies  

Wij gebruiken functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor een goede opmaak van en het 
navigeren op de website en om uw keuze te onthouden voor het accepteren of weigeren van cookies. 
Het zijn onze eigen cookies, die alleen worden uitgelezen door daartoe bevoegde medewerkers van 
Stichting IMC Weekendschool. Wij delen de hiermee verzamelde gegevens niet met derden, 
behoudens een eventuele plicht daartoe. Omdat functionele cookies noodzakelijk zijn voor het 
gebruik van de website, mogen ze zonder toestemming worden geplaatst.  

2.2 Analytische cookies  
Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kan het 
gebruik van onze website worden geanalyseerd en kunnen anonieme gebruikersstatistieken -en 
rapportages worden gegenereerd. Deze kennis gebruiken we om onze marketing activiteiten te 
verbeteren, evenals de kwaliteit, effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website. We 
gebruiken hiervoor de dienst Google Analytics. Via onze website plaatst Google Inc. (Google) als 
de aanbieder van deze dienst analytische cookies. In lijn met de handleiding van de Autoriteit 
Persoonsgegevens, hebben wij de Google Analytics cookies 'privacy vriendelijk' ingesteld. Zo wordt 
uw IP-adres deels gemaskeerd en is de optie om gegevens te delen uitgeschakeld. Op deze manier 
hebben deze cookies geringe impact op uw privacy en daarom kunnen zij zonder toestemming 
worden geplaatst. Voor meer informatie (in het Engels) over deze cookies en hun geldigheidsduur, 
klik hier.  
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Google biedt verder de mogelijkheid om af te melden voor gegevensverzameling in het kader van 
Google Analytics, door middel van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Klik hier om van 
die optie gebruik te maken en klik hier voor meer algemene informatie over hoe Google cookies 
gebruikt en Google’s privacy policy. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacy- en/of cookie 
policy van Google. cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de social media cookies, de gegevens 
die worden vastgelegd met deze cookies en de doeleinden waarvoor de social media aanbieders de 
cookies gebruiken. Wij raden u aan voor deze informatie de relevante privacy- en cookiestatements 
van de social media aanbieders te raadplegen. Gezien het voorgaande, kunnen wij geen 
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor social media cookies.  
 

2.3 Social media cookies  
We geven de bezoekers van onze website de mogelijkheid om door middel van social media buttons, 
naar onze verschillende social media-kanalen door te linken. Verder geeft de social media button van 
YouTube de mogelijkheid om op onze website geplaatste filmpjes te bekijken. YouTube zal daartoe 
cookies plaatsen, maar alleen als u daarvoor toestemming hebt verleend door akkoord te gaan met het 
plaatsen van social media cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de social media cookies, de 
gegevens die worden vastgelegd met deze cookies en de doeleinden waarvoor de social media 
aanbieders de cookies gebruiken. Wij raden u aan voor deze informatie de relevante privacy- en 
cookiestatements van de social media aanbieders te raadplegen. Gezien het voorgaande, kunnen wij 
geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor social media cookies.  
 

3. Accepteren, weigeren en verwijderen van cookies  

Cookies waarvoor uw toestemming is vereist, worden alleen op uw computer geplaatst als u dit hebt 
toegestaan door te klikken op de accept button in de cookie banner die bij uw eerste bezoek aan onze 
website aan u wordt getoond.  

 

4. Contact  

De website www.imcweekendschool.nl wordt beheerd door Stichting IMC Weekendschool. KvK 
nummer: 41217599  

U kunt contact met ons opnemen via:  
Stichting IMC Weekendschool  
Strawinskylaan 719  
1077 XX Amsterdam (NL)  
T: 020-2801700  
E: info@weekenschool.nl  
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