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PRIVACYVERKLARING GIRLSONLY (2012-01) 

ALGEMEEN 
 

Dit is de privacy policy en cookie statement (versie 2012-01) van Donkerrood handelend 
onder de naam GirlsOnly. In de privacy policy kun je lezen hoe GirlsOnly omgaat met jouw 
gegevens die worden verkregen door het gebruik van girlsonly.nl. Verder staat in het cookie 
statement uitgelegd van welke cookies GirlsOnly gebruik maakt. 
 

COOKIE STATEMENT  
 
1 WAT ZIJN COOKIES? 
 

girlsonly.nl maakt gebruik van cookies (vaak bestandjes met kleine stukjes informatie) die 
door je browser op jouw computer worden opgeslagen. In cookies wordt bepaalde informatie 
opgeslagen, bijvoorbeeld om je ingelogd te laten blijven op girlsonly.nl. In dit statement 
proberen we je zo goed mogelijk te informeren over het gebruik van cookies door GirlsOnly 
 

2 WELKE COOKIES GEBRUIKT GIRLSONLY? 
 

In de onderstaande tabel kun je zien welke cookies er door girlsonly.nl op je computer 
(kunnen) worden geplaatst. Al deze cookies zijn relevant voor het gebruik van de site. 
 
Cookie naam Wat doet deze cookie? 

pass_hash Slaat de gecodeerde versie van je wachtwoord op, zodat je 
niet opnieuw hoeft in te loggen. 

member_id Slaat je gebruikers id op. Samen met de pass_hash wordt 
hiermee vastgesteld of je al bent ingelogd op de site. 

itemMarking_forums_items Houdt bij welke forums je al gelezen hebt. 

session_id Onthoudt gegevens tussen het laden van pagina's 
(bijvoorbeeld om je ingelogd te laten zijn). Deze (server-side) 
cookie wordt verwijderd zodra je je browser sluit. 

anonlogin Onthoudt dat je anoniem ingelogd bent. 

allowCookies Onthoudt dat je toestemming hebt gegeven voor het opslaan 
van cookies. 

modtids, modpids Onthoudt topic id's en post id's voor moderators om te 
moderaten.  

mqtids Onthoudt post id's bij het maken van multiquotes. 

hide_sidebar, toggleSBlocks, 
rteStatus, emoticion_sidebar, 
toggleCats 

Onthoudt instellingen voor het weergeven van: de sidebar op 
de voorpagina, de fora op de voorpagina, het vak waar je 
tekst schrijft en de emoticon sidebar bij het tekstvak. 

_utma, _utmb, _utmc, _utmz, 
__utmmobile 

Verzamelen informatie over hoe je girlsonly.nl gebruikt. 
Google Analytics gebruikt de verzamelde informatie daarna 
om bezoekersstatistieken op te stellen en geeft GirlsOnly de 
mogelijkheid om op basis daarvan girlsonly.nl te verbeteren. 
Deze cookies verzamelen slechts geanonimiseerde 
gegevens om inzage te krijgen in het aantal bezoekers van 
girlsonly.nl en welke pagina's die bezoekers bezochten. Lees 
hier meer over de cookies die Google Analytics gebruikt. 

 
3 COOKIES VAN ANDERE PARTIJEN 

 
3.1 Via girlsonly.nl kunnen ook cookies van derden (third-parties) op je computer worden 

geplaatst. Bijvoorbeeld als je gebruik maakt van twitter of facebook connect of omdat er 
plaatjes in een topic staan van bijvoorbeeld tinypic of imageshack. Maar het kan ook door het 
bekijken van een filmpje rechtstreeks vanaf girlsonly.nl. 
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3.2 Welke cookies third-parties plaatsen en welke gegevens in deze zogeheten 'third-party' 

cookies worden opgeslagen kan GirlsOnly niet aangeven nu zij niet het beheer heeft over 
third-party cookies en niet kan controleren of door gebruikers geplaatste informatie cookies 
door third-parties worden geplaatst. 

 
4 COOKIES VERWIJDEREN 
 

Helaas is er geen instelling op girlsonly.nl om de site zonder cookies te gebruiken. Als je wilt 
dat er helemaal geen cookies op je computer worden opgeslagen, kan je je browser zo 
instellen dat tijdens het bezoeken van websites geen cookies worden geaccepteerd. Het 
gebruik en de functionaliteit van websites kan hierdoor wel worden beperkt. 

 
PRIVACY POLICY 
 
5 VERZAMELDE GEGEVENS  
 
5.1 Bij registratie op en gedurende het gebruik van girlsonly.nl worden je (i) e-mail adres, (ii) IP-

adres in combinatie met een tijdstip, en (iii) gebruikersnaam en wachtwoord opgeslagen. 
Daarnaast kan je naar eigen inzicht de volgende gegevens achterlaten (iv) geslacht, (v) 
leeftijd, (vi) sterrenbeeld, en (vii) overige informatie die je zelf plaatst op de fora en in je 
profiel. 
 

5.2 Daarnaast worden door de webserver van girlsonly.nl log files bijgehouden waaruit kan 
worden opgemaakt welke pagina's zijn opgevraagd door welk IP-adres en op welk tijdstip. 

 
6 DOELEINDEN VAN GEBRUIK 
 
6.1 GirlsOnly zal de verzamelde gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan (i) het 

gebruik van girlsonly.nl, (ii) het samenstellen van statistieken, (iii) om jou te informeren over 
(nieuwe) diensten en/of producten, en (iv) ter beveiliging van girlsonly.nl.  
 

6.2 GirlsOnly verstrekt of verkoopt je gegevens niet voor marketing doeleinden aan anderen. 
Echter, door het verkopen of herstructureren van (een deel van) GirlsOnly, kan het zijn dat je 
gegevens in handen komen van een derde. Deze derde mag jouw gegevens niet voor andere 
doeleinden gebruiken dan waarvoor GirlsOnly dat mag (zie 3.1). 

 
7 GEGEVENSVERZAMELING DOOR ANDEREN 
 
7.1 GirlsOnly maakt gebruik van de diensten van externe advertentiebedrijven (waaronder 

Google Adsense) om advertenties weer te geven op girlsonly.nl. Deze bedrijven gebruiken 
mogelijk informatie (maar niet je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over jouw 
bezoek aan girlsonly.nl of aan andere websites om advertenties weer te geven over 
producten en diensten waarin je wellicht geïnteresseerd bent. 
 

7.2 Je kunt op deze pagina aangeven dat je niet wilt dat Google informatie over je surfgedrag en 
interesses verzamelt. Voor veel andere advertentiebedrijven kun je je hier uitschrijven. 

 
7.3 GirlsOnly maakt gebruik van de diensten van Google Analytics voor het opstellen van 

bezoekersstatistieken. Lees hier meer over het privacybeleid van Google Analytics. 
 
8 WIJZIGINGEN 
 

GirlsOnly heeft het recht deze privacy policy op ieder moment aan te vullen of te wijzigen. De 
gewijzigde versie van deze privacy policy zal GirlsOnly steeds publiceren op girlsonly.nl. 

 
9 CONTACT 
 

Om te weten welke gegevens GirlsOnly over jou heeft verzameld of om die gegevens te 
wijzigen of te laten verwijderen, kun je een e-mail sturen aan helpdesk@girlsonly.biz. Let op, 
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op het verwijderen van bepaalde informatie zijn de algemene voorwaarden van GirlsOnly van 
toepassing, in het bijzonder bepalingen 6.1, 6.2 en 6.3. 


