
 

 
 
 
 
 
 
SALTO Privacy Statement 
 

Salto.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (hierna “cookies”) onder 
andere om jou een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we 
hierdoor het bezoekers aantal vastleggen en analyseren en daardoor onze 
programmering en website verbeteren. Cookies van derden (Facebook en Twitter) 
kunnen worden gebruikt om uw internetgedrag te volgen en een profiel van u te 
schetsen. Dit kan gebruikt worden om op sites van derden advertenties te tonen 
die toegespitst zijn op uw interesses. Cookies van derde partijen maken daarnaast 
mogelijk dat u gebruik kunt maken van functionaliteiten die gekoppeld zijn aan 
hun diensten.  
 
Hier onder lees je meer over het privacy beleid aangaande onze website: 
 
 
 
 
 
Inleiding 
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die sites zo 
interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn 
cookies en scripts. Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen - 
adverteerders bijvoorbeeld - die communiceren via de websites die jij bezoekt. 
 
Er kan geen persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer of een e-mailadres uit cookies worden 
herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. 
 
Wij vinden het van belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze 
gebruikt worden. We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze 
website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door 
en via onze website en voor welke doeleinden. 
 
Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten 
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, 
proberen wij continu te meten - met behulp van de software van Google Analytics - hoeveel bezoekers 
er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. 
 
Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons 
inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, 
enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo 
gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet 
naar personen. 
 
Wij gebruiken deze cookies voor: 

 - Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s 
 - Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s 
 - Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze 

website bezoekt 

 - Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven 
 - Het optimaliseren van de website



Google Analytics 
Wij hebben voor Google Analytics de meest privacy vriendelijke opties ingeregeld: 
Property-instellingen: 

 - Advertentiefuncties, Rapporten over demografische en interessecategorieën inschakelen: UIT  
 - In-page Analyse, Uitgebreide linktoeschrijving gebruiken: UIT  
 - Gebruikersanalyse, Gebruikersstatistieken inschakelen in rapporten: UIT  

Trackinginfo-instellingen: 

 - Gegevens verzameling voor advertentiefuncties, Remarketing: UIT 
 - Gegevens verzameling voor advertentiefuncties, Rapportagefuncties voor advertenties: UIT 
 - Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen: 14 maanden (minimum)  
 - Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen: Resetten op nieuwe activiteit: AAN 
 - Gebruiker-ID, De functie voor User ID’s inschakelen: UIT 

Verder maken wij gebruik van geanonimiseerde IP-adressen. De laatste drie nummers worden dan 
 EU-US Privacyshield. niet opgeslagen. Google is gecertificeerd onder de

 
Cookies om functies van Sociale Media te integreren 
De radio en video items die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social 
media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van 
social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen. 
 
Deze cookies maken het dus mogelijk dat: 
 

 - Gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen 
delen, kunnen reageren via een comment-box van facebook en direct relevante tweets van 
Twitter kunnen lezen op onze homepage.  

 
Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee 
verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover 
geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen kunnen wijzigen. SALTO heeft daar geen 

EU-US Privacyshield.  invloed op. Zowel Twitter als Facebook zijn gecertificeerd onder de 
 

- Facebook 
- Twitter 

 
Browser instellingen 
Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je 
browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. 
Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser helemaal geen cookies meer toestaat 
of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. 
Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en alle apparaten die je gebruikt moet 
aanpassen. 
 
Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, je er niet meer vanuit kunt gaan dat alle sites die je 
bezoekt nog goed functioneren. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat 
je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of 
het inschakelen van ‘do not track’ ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties 
zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald. Om dit de 
minimaliseren installeer je een ad-blocker. 
 
Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie 
van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je 
browser te gaan. Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via 
www.youronlinechoices.eu. 
 
Chrome 
Firefox 
Internet Explorer 
Safari 
Opera 

https://www.privacyshield.gov/welcome
https://www.privacyshield.gov/welcome
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy
www.youronlinechoices.eu
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer#w_cookie-settings
https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

