
COOKIEVERKLARING 

 

mijnschrift.nl maakt gebruik van cookies 

 

1. Het gebruik van cookies in het algemeen  

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van een website en/of Flash-

applicaties wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer, 

mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie 

kan bij een volgend bezoek weer naar servers teruggestuurd worden.  

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van een website. 

 

2. Toestemming voor het gebruik van cookies  

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Voor de cookies die wij 

gebruiken is geen toestemming vereist.  

 

3. Het gebruikte type cookie op mijnschrift.nl 

Wij gebruiken alleen functionele cookies. 

Voor het leggen van een verbinding tussen jouw apparaat en de server, een z.g. sessie-

identificatie. De naam van deze cookie is PHPSESSID. Zonder deze identificatie kan de 

website niet functioneren. 

Als je op onze website inlogt met je Google account, plaatst Google enkele cookies. Je hebt 

Google daarvoor toestemming gegeven bij het aanmelden van je Google account. 

 

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens  

a) in het algemeen 

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. 

Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door de eigenaar van een 

website een verzoek te sturen. 

b) de situatie op onze website 

Wij slaan de naam waarmee je je hebt aangemeld op; je wachtwoord wordt versleuteld en 

dus onherkenbaar opgeslagen. Als je je wachtwoord kwijt raakt zijn wij niet in staat je oude 

wachtwoord aan je te versturen, we maken op verzoek een nieuw tijdelijk wachtwoord aan. 

We slaan geen andere persoonsgegevens op. 

 

  



5. Cookies blokkeren en verwijderen in het algemeen  

Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. 

Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie 

wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. 

Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser 

verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van een website. 

 

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies  

Onze website wordt regelmatig aangepast door voortdurende ontwikkelingen. 

Het kan voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan 

wijzelf niet op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet 

kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via webmaster@mijnschrift.nl. 

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de andere partij en vragen welke cookies ze 

plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier 

ze je privacy gewaarborgd hebben.  

 

7. Slotopmerkingen  

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze 

website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina 

raadplegen voor de laatste versie. 

 

Heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. 

 

 

Versie 1.02, 21 april 2020  


