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Heb je een inschrijfmoge-

lijkheid voor je nieuwsbrief 

van Mailchimp op je 

website?

Heb je Social media 

koppeling op je website?

Meet Google Analytics op 

je website?

Wanneer je in het schema hier uitkomt gebruikt je website geen of alleen functionele cookies of maak je juist gebruikt van de uitzon-

deringen. Je hebt geen cookiemelding nodig maar wel een privacyverklaring die voldoet aan de nieuwe privacywet AVG GDPR.

Vind je een cookiemelding storend 

op je website?

Vind je een cookiemelding storend 

op je website?
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Vind je een cookiemelding storend 

op je website?

Maak je gebruik van de speciale 

inschrijfwidget van Safira die geen 

cookies laad?

Maak je gebruik van onderstaande 

toegestaande uitzonderingen?

   Inactieve “grijze” socialmedia

   buttons die pas cookies laden op 

   je website na activering,

   Gebruik de Safira API in plaats 

   van de standaard widgets van 

   Facebook en Twitter voor je 

   berichten feed.

Is je Google Analytics privacy 

vriendelijk ingesteld volgens de 

methode van de Autoriteit 

persoonsgegevens?

*Er zijn veel soorten widgets van derden die je op je website kan hebben. Denk hierbij aan YouTube, reserveringssystemen, beoordelingswidgets, enz. 

In het schema staan alleen de meest voorkomende externe widgets. Ga na of overleg met ons of jij nog andere widgets op je websites hebt.

Je hebt een cookiemel-

ding en privacyverklaring 

nodig die voldoet aan de 

AVG GDPR.

Neem contact met ons op 

voor de juiste cookiemel-

ding en privacyverklaring:

avg@safira.nl

Twijfel of je die hebt of wil je deze op je 

website? Mail dan naar avg@safira.nl
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   Profilering,

   Remarketing,

   Online marketing via Google AdWords, Facebook, LinkedIn, Twitter, 

   Marktplaats, enz. en meet je doelen,

   Advertenties tonen op je website via een Google dienst,

   A/B testing die gebruikt wordt voor marketing doeleinden.

Doe je aan één van onderstaande activiteiten via je website:


