
COOKIEVERKLARING 

Het Tuckerville Festival wordt georganiseerd door Tuckerville B.V. (hierna Tuckerville), gevestigd en 
kantoorhoudende aan de Wingerdweg 4 (1031 CA), te Amsterdam. Tuckerville maakt op 

www.tuckerville.nl (hierna: de Website) gebruik van cookies. Tuckerville hecht grote waarde aan de 
privacy van de websitebezoeker en gaat zorgvuldig om met verkregen persoonsgegevens, waaronder 

gegevens verkregen door middel van cookies. 

Bekijk en wijzig jouw instelling hier 

Hieronder verstrekt Tuckerville informatie over het gebruik van cookies op de Website. 

Wat is een cookie? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die met pagina’s van de Website worden meegestuurd en door de 

browser van de websitebezoeker op de harde schijf van diens computer worden opgeslagen. De 
daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek aan de Website weer gebruikt worden, 

zodat inzicht wordt verkregen in bijvoorbeeld het gedrag van de bezoeker van de Website. 

Wat voor cookies gebruikt Tuckerville en voor welke doeleinden? 
Tuckerville maakt gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gedrag van de 

websitebezoeker en de ervaring van de websitebezoeker te optimaliseren. Hiervoor gebruikt 
Tuckerville Google Analytics. Tuckerville heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en 

de instellingen zo ingesteld dat gebruik van deze cookies geen of weinig gevolgen heeft voor de 
privacy van de websitebezoeker. 

Tuckerville maakt tevens gebruik van zogenaamde tracking of marketing cookies. Hierbij geldt echter 
dat deze cookies alleen worden gebruikt indien de websitebezoeker hiervoor toestemming heeft 

verleend. Tuckerville gebruikt deze cookies om gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien 
aan de websitebezoekers. De cookies die Tuckerville hiervoor gebruikt zijn van Facebook. 

Op de Website staan verder knoppen die zijn gekoppeld aan sociale netwerken, waaronder Twitter, 
Instagram, Facebook en Youtube. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken 
cookies plaatsen. Tuckerville heeft geen invloed op het gebruik van deze cookies en verwijst de 

bezoeker van de Website voor meer informatie over deze cookies naar de betreffende websites. 

Een uitgebreid overzicht van de door Tuckerville gebruikte cookies en de daarbij geldende 
bewaartermijnen is op deze pagina te vinden. 

Rechten van de websitebezoeker 
Indien de websitebezoeker geen gebruik wil maken van cookies, dan kan de websitebezoeker  de 

voorkeuren voor het gebruik van cookies in zijn browserinstellingen aanpassen. Het is ook mogelijk 
om de cookies die al zijn geplaatst te verwijderen. Indien de websitebezoeker ervoor kiest om geen 
of slechts beperkte cookies toe te staan, is het mogelijk dat de Website niet meer optimaal werkt. 

Wijzigingen 
Tuckerville kan deze verklaring zo nu en dan aanpassen, bijvoorbeeld als de regels ten aanzien van 

cookies veranderen of als de Website verandert. Voor actuele informatie over het gebruik van 
cookies op de Website kan de websitebezoeker deze webpagina raadplegen. 

Nadere informatie 
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze cookieverklaring kunnen gericht worden aan 

info@tuckerville.nl 


