
Cookieverklaring Keystone Accountants B.V. (versie 1.0 – maart 2018)

Gebruik van cookies

www.keystoneaccountants.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze 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 de server van de 
website teruggestuurd worden. 

We gebruiken cookies voor vele doeleinden. We gebruiken ze om bijvoorbeeld uw veilig zoeken 
voorkeuren te onthouden, de advertenties die u ziet relevanter voor u te maken, te tellen hoeveel 
bezoekers we op een pagina ontvangen, om u te helpen bij het aanmelden voor onze diensten, om 
uw gegevens te beschermen of om uw advertentie instellingen herinneren. Dankzij de (anonieme) 
input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker 
maken.

Toestemming voor het gebruik van Cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist en dit doen wij door middel van 
een zogenaamde cookie wal. Dit betekent dat voor de cookies die wij gebruiken toestemming vereist 
is. Keystone Accountants B.V. zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens 
verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten onze organisatie, tenzij wij hiertoe 
verplicht zijn op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel

Wij gebruiken de volgende type cookies:

 Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het 
gebruiksvriendelijker voor de bezoeker;

 Analytische cookies: deze cookies zorgen ervoor dat iedere keer je onze website bezoekt er 
een anonieme cookie wordt aangemaakt zodat wij weten of je de website eerder bezocht 
hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er dan een cookie aangemaakt en is enkel 
voor statistische doeleinden.

Jouw rechten met betrekking tot je gegevens

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 ons een mail te sturen via 
info@keystoneaccountants.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u 
adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een 
cookie, vragen we je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in 
de instellingen in je browser.
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Cookies beheren 

Door gebruik te maken van onze website gaat u ermee akkoord dat wij cookies op uw computer, 
mobiele telefoon, smartwatch of tablet plaatsen. U kunt de zeggenschap over cookies op 
verschillende manieren behouden en deze beheren. Onthoud goed dat het verwijderen of blokkeren 
van cookies van invloed kan zijn op uw ervaringen als gebruiker, en dat delen van deze Website 
wellicht niet meer volledig toegankelijk zijn.

Browserinstellingen
Met de meeste browsers kunt u zien welke cookies er op uw apparaat staan en kunt u ze afzonderlijk
verwijderen of cookies van specifieke of van alle websites blokkeren. Bedenk wel dat alle eerder 
aangegeven voorkeuren verloren gaan als u alle cookies verwijdert. Ga voor meer informatie over 
het wijzigen van uw browserinstellingen om cookies te blokkeren of te filteren naar 
http://www.aboutcookies.org/ of http://www.cookiecentral.com/faq/.

Het beheer van analysecookies
U kunt u afmelden voor analysecookies zodat uw geanonimiseerde browseractiviteit binnen websites
niet wordt vastgesteld. Als u op volgende link klikt, kunt u meer te weten komen over hun 
privacybeleid en hoe u zich kunt afmelden voor hun cookies: 

 google analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende 
ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring en daarom adviseren wij u om deze 
verklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer wij onze website 
aanpassen of de regels rondom cookies veranderen. Op de webpagina zullen wij de laatste versie 
opnemen.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, neem dan contact op met 
info@keystoneaccountants.nl
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