Cookie verklaring
Travel by heart
Om een website zo goed mogelijk te laten werken wordt er gebruik gemaakt van cookies.
Op mijn website www.travelbyheart.nl maak ik gebruik van cookies door middel van enkele
diensten en/of plugins. In deze cookie verklaring vertel ik je wat cookies zijn, welke ik
gebruik en wat ik met de cookies doe. Ik vertel je ook hoe je ze kunt verwijderen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestand wat wordt aangemaakt en opgeslagen op je computer
wanneer je een bepaalde website bezoekt. Bezoek je de website opnieuw met dezelfde
computer dan worden deze cookies opnieuw opgeroepen.

Jetpack
Jetpack is een plugin die ik gebruik op mijn website. Met deze plugin kan ik zien hoe mijn
bezoekers de website gebruiken. Deze gegevens zijn volledig anoniem en dus niet
persoonlijke te herleiden.

Affiliate marketing
Ik werk samen met enkele affiliate partners. De affiliate links die ik op mijn blog plaats
(waar ik je altijd van op de hoogte breng als dit het geval is!) bevatten cookies. Deze
cookies zijn echter geheel anoniem en kunnen dus niet herleid worden naar jouw
persoonsgegevens. Ik stuur geen persoonsgegevens van jou door.

Social media buttons
Op mijn blog vind je verschillende social media buttons. Op deze manier kun je terecht
komen op mijn eigen social media kanalen en kun je mij volgen. Daarnaast vind je onder
elke blog ook social media buttons zodat je mijn artikelen kunt delen. Deze buttons maken
gebruik van cookies. Op deze manier verzamelen de social media knalen informatie die
via de cookies binnenkomt. Van de volgende buttons maak ik gebruik:
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Google+
- Pinterest
- Linkedin

Wat doe ik met deze cookies?
Met bovenstaande cookies doe ik eigenlijk niets. De cookies van de social media buttons
en de affiliate marketing verzamelt het betreffende bedrijf. Ik kan deze ook niet in zien. Wel
kan ik via de plug-in van Jetpack zien hoe mijn website door bezoekers wordt gebruikt,
maar zoals ik al aangaf zijn deze geheel anoniem. Ben je benieuwd welke
persoonsgegevens ik verder nog meer verwerk dan raad ik je aan om mijn
pricacyverklaring te lezen.

Cookies verwijderen
Wil je jouw cookies verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.

Cookie statement
Travel by heart
To make a website work as well as possible, cookies are used. On my website
www.travelbyheart.nl, I use cookies through some services and/or plugins. In this cookie
statement, I tell you what cookies are, which I use and what I do with the cookies. I also
tell you how to remove them.

What are cookies?
A cookie is a small file that is created and stored on your computer when you visit a
particular website. If you visit the website again with the same computer, these cookies will
be called up again.

Jetpack
Jetpack is a plugin that I use on my website. With this plugin, I can see how my visitors
use the website. These data are completely anonymous and therefore not personal to be
traced.

Affiliate marketing
I work with a few affiliate partners. The affiliate links that I place on my blog (which I
always inform you of if this is the case!) Contain cookies. These cookies are, however,
completely anonymous and can not, therefore, be traced back to your personal data. I do
not forward any personal information about you.

Social media buttons
On my blog, you will find various social media buttons. This way you can go to my own
social media channels and you can follow me. You will also find social media buttons on
each blog so you can share my articles. These buttons use cookies. In this way, the social
media gathering collects information that comes in via the cookies. I use the following
buttons:
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Google+
- Pinterest
- Linkedin

What do I do with the cookies?
I do not actually do anything with the above cookies. The cookies of the social media
buttons and the affiliate marketing collects the company concerned. I can not see it either.
However, I can see through the plug-in from Jetpack how my website is used by visitors,
but as I said, these are completely anonymous. If you are curious about the personal
details I will process further, I advise you to read my privacy statement.

Delete cookies
Do you want to delete your cookies? You can do this via your browser settings.

