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In deze cookie- en privacy verklaring kun je lezen hoe we met je gegevens omgaan. Allereerst is het 

goed om te weten dat wij niets ongehoords doen met je gegevens en ze niet verkopen.  

De gegevens hebben we van jouzelf of via open bronnen (social media) verkregen. We bewaren de 

data zolang het relevant is voor de diensten die we leveren. Je hebt het recht om te weten welke 

persoonsgegevens we van je hebben. Uiteraard mag je verzoeken je gegevens te laten rectificeren of 

te verwijderen. Stuur hiervoor een mail naar info@coalitieerbijrotterdam.nl.  

We versturen maandelijks een nieuwsbrief omdat je partner van ons bent of omdat je jezelf hebt 

ingeschreven. Onderaan elke nieuwsbrief bieden we je de mogelijkheid om je gegevens aan te 

passen of om jezelf uit te schrijven. We bewaren je gegevens om je informatie en nieuws te kunnen 

sturen, totdat je je hebt uitgeschreven.  

Voor een goede werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat 

door deze website wordt meegestuurd en door jouw browser wordt geplaatst op de harde schijf van 

het apparaat waarop je deze website bekijkt. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar 

onze website worden teruggestuurd, als je de website opnieuw bezoekt. Mocht je de cookies willen 

uitschakelen of verwijderen, dan kun je dit doen via je browserinstellingen.  

Om jou gemakkelijk de content van onze website te laten delen, hebben we op sommige pagina’s 

social media buttons geplaatst. We maken gebruik van de volgende social media buttons: Facebook, 

Twitter, Google Plus, LinkedIn en Pinterest. Lees de privacyverklaringen van de betreffende social 

media om te weten hoe zij met privacy omgaan.  

Om het gebruik van de website te kunnen optimaliseren, maken we gebruik van Google Analytics. De 

data die daar wordt opgeslagen, zijn niet terug te herleiden naar een bepaalde gebruiker.   

Op onze website staan links naar andere websites. Het kan zijn dat deze websites ook gebruik maken 

van cookies. We verwijzen je graag naar de cookie- of privacyverklaring van die betreffende website. 
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