Disclaimer Open Universiteit – LOCUS Magazine
Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen

Locus Magazine
LOCUS is een webmagazine verbonden aan de opleiding Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit en
wordt gedragen door de docent-onderzoekers, promovendi en (oud-)studenten van de daaronder vallende
disciplines filosofie, cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis en letterkunde.

Inhoud
De Open Universiteit (OU) stelt zorgvuldig vast wat er op onze websites, e-mail nieuwsbrieven en overige uitingen wordt gecommuniceerd. We proberen deze informatie actueel te houden. Desondanks kunnen er onvolkomenheden in de informatie voorkomen.

Aansprakelijkheid
De OU is niet aansprakelijk voor kennelijke fouten of vergissingen in de inhoud van onze uitingen. Neem bij
twijfel over de inhoud contact op met de redactie middels een e-mail naar locus@ou.nl.
Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze websites.

Auteursrecht
Tenzij anders bepaald, berusten de auteursrechten die rusten op artikelen in Locus bij de betreffende auteur(s). De inhoud wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan derden.
De auteur verleent de OU een niet-exclusieve toestemming om het artikel om niet op te nemen in Locus. Indien het artikel eerder in een ander tijdschrift is verschenen dan vermeldt de auteur onderaan in zijn artikel
wanneer en in welk tijdschrift het artikel eerder is verschenen.
Indien het artikel nadat het in LOCUS is verschenen in een ander tijdschrift wordt gepubliceerd dan vermeldt
de auteur wanneer het artikel in LOCUS is gepubliceerd.
Het is gebruikers niet toegestaan de inhoud van de uitingen te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door
te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de auteur(s).
De OU respecteert het intellectuele eigendom van anderen. Bij gebruik van tekst en foto's proberen we zoveel
mogelijk de auteursrechthebbende(n) te achterhalen. Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een
manier die inbreuk maakt op uw auteursrechten of dat uw auteursrechten op een andere manier zijn geschonden, neemt u dan alstublieft contact op met de redactie via locus@ou.nl.

E-mail en social media
Wij passen de Code reclame via e-mail toe. In al onze e-mail communicatie staat een link waarmee men zich
kan afmelden. Ook leven wij de Reclamecode Social Media na.

Hyperlinks
Onze websites kunnen hyperlinks naar websites van derden bevatten. De OU is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies
op deze websites.

Cookies
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser wordt opgeslagen op het device (computer,
tablet, smartphone) waarmee je de website bezoekt. De in het cookie opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
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Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De
website kan daardoor speciaal op je voorkeuren worden ingesteld. Ook onthouden wij door middel van een
cookie of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Hierdoor hoef je jouw voorkeuren niet
steeds te herhalen waardoor je tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je webbrowser.
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt
bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra de webbrowser afgesloten wordt.
Analytische cookies
Deze website maakt gebruik van software van externe leveranciers om de performance van de website te beheren en te verbeteren. De leverancier kan met behulp van de verkregen data de software verbeteren. Onze
leveranciers verzamelen géén persoonsgegevens.
Tracking cookies van advertentiebedrijven
De OU heeft een aantal bedrijven (Google, Facebook, LinkedIn) opdracht gegeven informatie te verzamelen
over het gebruik van onze website www.ou.nl. Als je dat in je webbrowser niet hebt uitgezet (zie beneden),
plaatsen die advertentiebedrijven “tracking cookies” op je devices. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s uit hun netwerk je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van je online surfgedrag. Dit
profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij krijgen van je bezoek aan andere
websites uit hun netwerk. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals
bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat die advertenties zo
relevant mogelijk voor je zijn. Hierdoor kun je, na een bezoek aan de website van de OU, op andere websites
advertenties van de OU te zien krijgen.
Google Analytics
Het Amerikaanse bedrijf Google treedt op als advertentiebedrijf en daarnaast als leverancier van een “Analytics”-dienst. Google plaatst in beide rollen cookies op je devices. Wij gebruiken de “Analytics”-dienst om bij te
houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens
Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics
informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je 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 EU-US Privacy Shield-principes. Dit houdt in dat er
sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Bij het bezoeken van andere websites zal Google soms advertenties (“banners”) van de OU tonen, indien uit
de cookies op het device blijkt dat je onlangs de website van de OU hebt bezocht.
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”)
op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van
Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.
Lees de privacy verklaringen van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij
doen met de (persoons)gegevens die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht
naar Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn en door deze partijen opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de EU-US Privacy Shield-principes en zijn aangesloten bij het EU-US 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.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je webbrowser (IE, Edge, Crome, Firefox, Safari e.d.).
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Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites staat meer informatie over cookies:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”

Wijzigen van deze disclaimer
De Open Universiteit houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. Gewijzigde versies zullen weer
op deze pagina worden gepresenteerd.

Contact OU-LOCUS
Vragen of opmerkingen over deze disclaimer? Neem contact met ons op:
Open Universiteit
Valkenburgerweg 177
Postbus 2960
telefoon 045-576 28 88
6419 AT Heerlen
6401 DL Heerlen
e-mail locus@ou.nl

