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Privacyverklaring voor de websitebezoeker of welkominutrecht.nu  
 
De website van Welkom in Utrecht is beveiligd en heeft een SSL-certificaat. 
De website gebruikt cookies. Hier leest u meer over ons cookiestatement. 
 
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 apparaat dat u gebruikt en 
uw instellingen.  
 
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. 
 
Functionele cookies 
Onze website gebruikt functionele cookies vanuit WordPress. Deze zijn noodzakelijk voor 
een goede opmaak van en het navigeren op de website. Deze slaan behalve een IP-adres 
(voor één sessie) geen herleidbare persoonsgegevens op. Functionele cookies zijn 
noodzakelijk voor het gebruik van de website en mogen zonder toestemming worden 
geplaatst. 
 
Analytische cookies 
Google plaatst met Google Analytics cookies op onze website die inzicht geven in het 
gebruik van de website. De data worden verstuurd naar Google. Met de informatie kan het 
gebruik van onze website worden geanalyseerd en kunnen anonieme gebruikersstatistieken 
en rapportages worden gegenereerd. De cookies slaan geen herleidbare persoonsgegevens 
op. Deze cookies hebben zodoende geringe impact op uw privacy en daarom kunnen zij 
zonder toestemming worden geplaatst op de website. Wij maken geen gebruik van 
profilering. Met profilering wordt de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 
bedoeld, waarmee bijvoorbeeld gedrag wordt geëvalueerd en geprobeerd te voorspellen. 
 
Sociale media 
Onze website maakt gebruik van de Facebookintegratie. Hiervoor worden diverse cookies 
geplaatst, die herleidbaar kunnen zijn naar een persoon als deze Facebook, Whatsapp of 



Instagram gebruikt. Wij hebben geen zeggenschap over deze sociale media cookies, de 
gegevens die worden vastgelegd met deze cookies en de doeleinden waarvoor de sociale 
media aanbieders de cookies gebruiken en kunnen daarom geen verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid aanvaarden voor sociale media cookies. 
 
Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens? 
Geautoriseerde medewerkers van Welkom in Utrecht en de websitebeheerder hebben 
toegang tot de gegevens die door de cookies worden verzameld op onze website. 
 
Contact 

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, neem 

stuur dan gerust een e-mail naar info@welkominutrecht.nu  

mailto:info@welkominutrecht.nu

