
Cookiebeleid MyResearchMentor   –    versie januari 2020 1 / 2 
 

Cookiebeleid 
 
Bij het bezoeken van de website van MyResearchMentor kunnen wij informatie over jouw gebruik van 
de website verzamelen door middel van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoeken van onze website op bijvoorbeeld je 
computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend 
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden Zo kan de server de webbrowser herkennen en 
bijhouden wat de webbrowser (gebruiker), in het verleden heeft gedaan.  

 
De gegevens en informatie die jij aan MyResearchMentor verstrekt en MyResearchMentor verzamelt, 
zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren (zie voor meer informatie hierover onze 
privacyverklaring).  
 
Beveiliging cookies 
MyResearchMentor zal met inachtneming van de beschikbare technologie en de redelijkheid van de 
uitvoeringskosten, technische en organisatorische maatregelen nemen, bijvoorbeeld door het 
pseudonimiseren van gegevens, om de privacy van de websitebezoeker te waarborgen. Wij behouden 
ons het recht voor de gegevens van de websitebezoeker geanonimiseerd te gebruiken voor 
(statistisch) onderzoek en voor onze database. Wij zullen informatie verkregen uit cookies, waaronder 
persoonsgegevens, van een websitebezoeker niet zonder toestemming uitlenen, verhuren, verkopen 
of op een of andere wijze openbaar te maken, tenzij wij hiertoe (wettelijk) verplicht zijn.  
 
Functionele cookies 
MyResearchMentor maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die nodig zijn om de 
website te laten functioneren, bijvoorbeeld het onthouden van een login, het bijhouden van de inhoud 
van een winkelwagentje of het vastleggen dat een ander cookie wel of niet mag worden geplaatst. Bij 
functionele cookies is het niet vereist om de websitebezoekers eerst om toestemming te vragen. 
 
Analytische cookies 
MyResearchMentor gebruikt analytische cookies om een beter inzicht te krijgen in het functioneren 
van de website door bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden.  
 
MyResearchMentor maakt gebruik van cookies van  Google Analytics om, in hoofdlijnen, het 
gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de 
website gebruiken. Hierbij worden er geen persoonsgegevens opgeslagen. Google kan deze informatie 
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de 
informatie namens Google verwerken. MyResearchMentor heeft hier geen invloed op. 
MyResearchMentor heeft Google wel toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken 
voor andere Googlediensten. 
 
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt 
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op 
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield-principles en is 
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt 
in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens.  
 
De cookies van Google Analytics zullen twee jaar bewaard worden. Door gebruik te maken van de 
website van MyResearchMentor geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door 
Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Wij gebruiken de Analytics-
cookies niet in combinatie met andere diensten van Google. Als websitebezoeker kun je ervoor kiezen 



Cookiebeleid MyResearchMentor   –    versie januari 2020 2 / 2 
 

de cookies van Google Analytics wel of niet te plaatsen. Voor meer informatie over het gebruik van 
Google Analytics en hoe Google Analytics gegevens verzamelt en verwerkt worden, kun je de privacy 
voorwaarden op de website van Google raadplegen. 
 
Cookies uitschakelen en verwijderen 
De cookies die ons inzicht geven in jouw voorkeuren en instellingen kun je verwijderen of uitschakelen. 
Je kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit 
en het gebruiksgemak van de website wel kan beperken. Hoe je een cookie verwijdert of in- of 
uitschakelt, hangt af van de internetbrowser die je gebruikt. Een internetbrowser is het programma 
waarmee je websites bekijkt, zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox of Safari. Je kunt met behulp van 
de Help-functie van jouw internetbrowser opzoeken hoe je cookies verwijdert of in- en uitschakelt. 
Tevens kan je jezelf op https://policies.google.com/privacy?gl=nl afmelden voor het plaatsen van 
cookies door Google en haar dochtermaatschappijen.  
 
Als websitebezoeker heb je het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw 
gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. 
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van 
het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Zie 
onze privacyverklaring voor meer informatie over jouw rechten. 
 
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt kun je meer lezen over cookies en hoe je deze 
kunt uitschakelen of verwijderen. 
 
Contactgegevens en wijzigingen aan dit beleid 
Indien je contact met ons wilt opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over dit 
cookiebeleid, kan dat via de volgende contactgegevens: 
 
Herman Belgraver – MyResearchMentor 
E-mailadres : info@myresearchmentor.nl      
           : myresearchmentor@gmail.com     
Mobiel  : 06 - 3778 7698 
Skype  : MyResearchMentor  
 
Wijzigen cookiebeleid 
Dit cookiebeleid kan door MyResearchMentor van tijd tot tijd veranderd worden, indien nieuwe 
ontwikkelingen plaatsvinden en/of wij dit nodig achten. Controleer het cookiebeleid regelmatig op 
een mogelijke update.  
 
Dit cookiebeleid is bijgewerkt op 24 januari 2020. 
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