
Privacy statement 
  
Inleiding 
Kerkomroep is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten 
en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke 
gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en 
beveiligd. Kerkomroep houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en 
overige privacywetgeving stellen. Kerkomroep is een handelsnaam van DCT Net B.V. 
 
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DCT Net B.V. te Waddinxveen. In 
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van 
persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te 
Den Haag. 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
In het kader van onze dienstverlening legt Kerkomroep gegevens vast. Bij de gegevens over u gaat het 
uitsluitend om uw inloggegevens. 
 
Kerkomroep gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van haar dienstverlening aan u. 
 
Klikgedrag en IP-adres 
Op de websites van Kerkomroep worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de 
bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook 
kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze 
kan Kerkomroep haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. 
 
Gebruik van Cookies door Kerkomroep 
Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De 
website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt om deze cookies op uw computer op te 
slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u 
uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw 
webbrowser.  
 
Kerkomroep gebruikt sessiecookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik 
van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren.  
 
Hoe kunt u cookies weigeren? 
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor in uw browser instellen om alle cookies 
of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als 
u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn. 
 
Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 
kerkomroep zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of 
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy verklaring van deze 
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 
 
Wijzigingen 
Kerkomroep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check 
daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Kerkomroep. 
 
 
 
Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 8 december 2014. 

 


