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Algemeen
Door het gebruik van onze website stemt u in met deze disclaimer.
Disclaimer
De website www.logedenhelder.nl is eigendom van en wordt beheerd door de
Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel te Den Helder, nr. 041 in Den Helder.
Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk
dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. De Vrijmetselaarsloge Willem
Frederik Karel aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke
aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de
interpretatie van de informatie.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande
waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle door de
Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel. Elke mogelijke aansprakelijkheid met
betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af.
Op gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van
toepassing.
Auteursrecht
Auteursrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij de Vrijmetselaarsloge
Willem Frederik Karel of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal
beschikbaar hebben gesteld aan de Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande
schriftelijke toestemming door de Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel.
Bij gebruik van materiaal van derden gaan we zo zorgvuldig mogelijk te werk m.b.t. het
achterhalen en benaderen van de auteursrechthebbenden van dit materiaal. Mochten
we desondanks ten onrechte materiaal van derden hebben geplaatst, dan verzoeken wij
deze belanghebbenden vriendelijk om contact op te nemen met de webbeheerder.

Privacyverklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie
over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig
hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, wanneer u commentaar achterlaat op
onze website of om een inschrijving te verwezenlijken.
Houdt u er rekening mee dat wanneer u op onze website reageert op berichten, uw
reactie gepubliceerd kan worden op onze website en dus zichtbaar is voor andere
bezoekers. Omdat bij het reageren op artikelen op onze website om uw naam wordt
gevraagd, kan ook deze worden gepubliceerd.
Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking
gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te
laten verwijderen.
De Loge Willem Frederik Karel houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de “Algemene
Verordening Gegevensbescherming” stelt.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website www.logedenhelder.nl worden algemene bezoekgegevens, zonder dat
deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde paginaʼs. 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 de
Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel haar dienstverlening aan u verder
optimaliseren.
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met
name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van
opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden
geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij
proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet
aan derden verstrekt.
Google Analytics
Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van
webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus
niet aan een individu te koppelen. Om uw gebruik van onze websites te analyseren
gebruiken wij Google Analytics , zodat we functionaliteiten op het gebruik van onze
website kunnen aanpassen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het
adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie,
alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. (https://policies.google.com).

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten.
Facebook en Twitter
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op
sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code
die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een
cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig
kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze
code verwerken.
Gebruik van cookies
De Vrijmetselaarsloge Willem Frederik Karel maakt bij het aanbieden van haar diensten
gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens die of op de
harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.
De sessie-cookie bevat geen persoonsgegevens en dient enkel om het gebruik van de site
www.logedenhelder.nl voor u gemakkelijker te maken.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen
zullen op deze website worden gepubliceerd.
Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar de webbeheerder:
webbeheer@logedenhelder.nl
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