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PCBO-cookieverklaring bij website gebruik 
22 juli 2020 
 
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke: 
PCBO 
Elzendaal 15 
3075 LS Rotterdam 
010-4191300 
 
Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming:  
Rinus Cost, r.cost@pcbordam.nl 
 
1. Cookies op de PCBO-website 
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje 
dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde 
schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden. Als wij het in deze 
cookieverklaring hebben over cookies, bedoelen wij daar ook vergelijkbare (volg-)technieken 
mee. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over 
de cookies. Vervolgens kunt u ook aangeven welke cookies u wilt laten plaatsen op uw 
computer. 
 
2. Cookiemelding bij eerste bezoek van onze website: 
“Wij en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies 
voor het bijhouden van statistieken en/of om voorkeuren op te slaan. Eerst meer lezen over 
onze cookies en aanpassen van voorkeuren? Klik dan hier. Akkoord met het gebruik van 
cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring?” Klik dan op ‘accepteren’.   
 
3. Cookies van derde partijen 
We maken op onze website gebruik van Google Analytics. Via onze website worden cookies 
geplaatst van het bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Google gebruikt deze 
informatie om bij te houden over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze 
informatie aan derden verschaffen indien Google, hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 
zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen 
toestemming gegeven om deze informatie voor andere diensten van Google te gebruiken. 
Wij hebben hier geen invloed op. Wel informeren wij u middels deze verklaring hierover.  
 
We maken ook gebruik van social media buttons. Op onze site zijn knoppen opgenomen om 
pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, Twitter, 
Instagram en LinkedIn. Deze knoppen worden pas actief indien u daarop klikt. De buttons 
werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk LinkedIn zelf 
afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst wanneer u op een 
button klikt.  
 
Bekijk de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Instagram, en LinkedIn (welke regelmatig 
kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code 
verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door de social medianetwerken 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn 
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stellen zich te houden aan de Privacy shield principes van het Privacy shield-programma van 
het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 
 
4. Zelf cookies verwijderen of niet toestaan 
In de meeste browsers is zelf in te stellen dat het opslaan van cookies alleen wordt 
geaccepteerd met instemming. We verwijzen naar de handleiding van de eigen browser voor 
verdere instructies omdat elke browser anders werkt. Veel websites werken niet optimaal 
wanneer cookies standaard zijn uitgeschakeld. 
 
5. Websites van derden 
Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van 
links met onze website zijn verbonden. PCBO kan niet garanderen dat deze derden op een 
betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Controleer voor de 
zekerheid daarom altijd de privacy- en/of cookieverklaring van andere websites. 
 
6. Deze cookieverklaring wordt periodiek geëvalueerd en gewijzigd 
Wanneer PCBO deze cookieverklaring aanpast, komt daar geen melding van. Wel zorgen we 
zo snel mogelijk dat de aangepaste cookieverklaring online komt. Kijk daarom regelmatig op 
onze website. 
 
7. Overige vragen  
Wanneer deze cookieverklaring vragen oproept of andere zaken onbeantwoordt laat is het 
mogelijk om contact op te nemen met PCBO via bovenstaande contactgegevens. 
Wanneer er vragen zijn over de omgang met persoonsgegevens verwijzen we graag naar 
onze privacyverklaring. 
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