
PRIVACY STATEMENT punt op de i 
 
Punt op de i verzamelt geen persoonsgegevens van bezoekers aan haar website. Wel maakt punt op 
de i gebruik van functionele cookies en analyseert zij het gebruik van de website met hulp van Google 
Analytics. Natuurlijk wil je de zekerheid hebben dat jouw privacy wordt beschermd en dat er met jouw 
gegevens over jouw zoekgedrag op de website geen dingen gebeuren die je niet wilt. Daarom 
hanteert punt op de i dit privacyreglement. Hierin lees je hoe punt op de i met jouw gegevens omgaat. 
Dit privacyreglement is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). 
 
Over 
punt op de i 
Irmgard de Roy van Zuydewijn 
irmgard@puntopde-i.nl	
www.puntopde-i.nl	
	
Punt	op	de	i	levert	diensten	op	het	vlak	van	communicatie	en	marketing.	Opdrachtgevers	krijgen	
advies	en	ondersteuning	bij	hun	communicatie	en	marketing	activiteiten.		
 
GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN EN DOELEINDEN 
Met hulp van Google analytics analyseert punt op de i het gebruik van haar website door bezoekers. 
Dit kan aanleiding zijn om de navigatie of inhoud aan te passen met het oog op een betere 
informatievoorziening op de website.  
 
DELEN VAN GEGEVENS 
Punt op de i verstrekt geen gegevens aan derden.   
 
COOKIES 
 
Wat zijn cookies? 
Een cookie is een klein tekstbestandje dat op jouw computer, laptop, tablet of smartphone wordt 
opgeslagen op het moment dat je een website bezoekt. Vrijwel alle websites maken gebruik van 
cookies. Door het gebruik van cookies functioneert de website beter. Door het plaatsen van cookies 
krijgt punt op de i meer inzicht in het gebruik van haar website en de effectiviteit hiervan. Zo kunnen 
we zien hoe vaak en wanneer bepaalde pagina’s bezocht worden, welk type apparaten gebruikt wordt 
door bezoekers en welke webpagina’s het meest interessant zijn. Jouw surfgegevens op de website 
worden niet gedeeld met derden. 
 
Soorten cookies 
punt op de i maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Op grond van de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) hoeft geen toestemming gevraagd te worden voor deze 
verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vind je meer informatie over de betreffende cookies. 
 
Functionele cookies 
Deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website. Ze ondersteunen de website en 
faciliteren onze diensten. 
 
Analytische cookies 
punt op de i  gebruikt geen analytische cookies. 
 



AANPASSING VERKLARING 
Punt op de i  behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. De laatste versie wordt 
steeds op haar website gepubliceerd. Aangeraden wordt deze verklaring geregeld te raadplegen, 
zodat je altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent. 
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