
 

 

Ook de SKO heeft als een soort van blogger blijkbaar te maken met de privacywet. 

 

Zoals je wellicht gemerkt heb als je op onze site terecht komt, heeft Wordpress.com (de host 

van onze website) al een cookiemelding geregeld. Helemaal beneden op het scherm kun je 

dit uitgebreid nalezen op “Cookie Policy”. Cookies zijn kleine stukjes informatie die in je 

browser worden opgeslagen. Deze site  gebruikt deze cookies om je te kunnen herkennen bij 

een volgend bezoek van de website. Hierdoor hoef jij bijvoorbeeld niet opnieuw in te loggen 

als je een reactie wilt achterlaten onder een artikel. 

In de Cookie Policy vermeldt de host  dat er gebruik gemaakt KAN worden van bijvoorbeeld 

Google Analytics- en AdSense-cookies) en andere door Google verzamelde gegevens. Wij 

maken GEEN gebruik van Google Analytics- en AdSense – wij verzamelen en verzamelden 

ook in het verleden dus NIET jullie gegevens zoals bv ip-adressen. Daardoor verstrekken wij 

al helemaal geen gegevens aan derden!  

 

Wij als SKO verkopen geen advertentieruimte op onze pagina aan derden en al helemaal 
geen gegevens van onze lezers/volgers. De advertenties die je eventueel ziet op onze site 
zijn een gevolg van de cookies van onze host en van de cookies die je hier en daar accepteert 
op jouw eigen pc/laptop etc. 
 

Wij krijgen verder wat algemene gegevens in “mijn statistieken” te zien. Die gaan over: 

het land waar de lezer vandaan komt, 

welk blogbericht hoe vaak bezocht is , 

hoe vaak per dag er op onze site wordt gekeken.  

In deze drie statistieken zijn alleen cijfers verwerkt, nooit persoonsgegevens. Behalve 

wanneer je een reactie plaatst als volger. Dan is natuurlijk te zien wie er reageert – maar dat 

is wel logisch. 

 

Hopelijk hebben wij hiermee duidelijk gemaakt dat wij niets doen waardoor jouw gegevens 

ergens rond gaan dwalen/ongevraagd worden gebruikt.  

 

Namens de SKO, José en Karin 

 


