Cookie statement
Versie 2.0 - 5 oktober 2020

1. Wat zijn cookies?
Een cookie is een simpel, klein bestand dat met pagina’s van deze wordt meegestuurd. Een cookie
wordt door uw browser op de harde schrijf van uw apparaat opgeslagen. Sommige
van deze cookies zijn nodig om de site te laten werken; andere helpen ons de website te verbeteren
en gebruiksvriendelijker te maken. De met behulp van de cookies opgeslagen informatie kan bij een
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Cookies hebben veel verschillende functies. Ze helpen ons bijvoorbeeld om jouw gegevens (zoals
authenticatiegegevens), andere essentiële informatie en voorkeuren te onthouden. Cookies kunnen
ons ook helpen om onze website te analyseren en kunnen ons in staat stellen om jou bepaalde
inhoud aan te bevelen waarvan wij denken dat deze voor jou het meest relevant is.
Wij maken ook gebruik van technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals webbeacons of pixeltagging. E-mails die we u sturen kunnen een webbeacon / pixel-tag bevatten die de NABV vertelt of u
de e-mail hebt ontvangen of geopend of op een koppeling in de e-mail hebt geklikt. We kunnen deze
informatie gebruiken om berichten die naar klanten worden verzonden te verminderen of te
elimineren.
Bepaalde cookies bevatten persoonsgegevens. Meer informatie over welke persoonsgegevens we
precies voor welke doeleinden verwerken, kun je vinden in onze privacyverklaring.
2. Wat voor soort cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken wij?
Over het algemeen voeren onze cookies en soortgelijke volgtechnologieën de volgende verschillende
functies uit:
2.1 Essentiële / functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel voor de kernactiviteit van onze website en worden automatisch
ingeschakeld wanneer je de website gebruikt. We slaan je machtigingsinstelling ook op in een cookie
om dit te onthouden voor toekomstige bezoeken.
Concreet gebruiken wij de volgende essentiële /functionele cookies:
PHP Sessie ID
Wie: www.nabv.nl
Doel: de gebruikersstatus over de diverse pagina’s onthouden
Cookies: PHPSESSID
Welke persoonsgegevens: een persoonlijk en willekeurig toegewezen sessie-ID nummer
Bewaartermijn: gedurende de sessie
Type cookie: functioneel
2.1 Analytische cookies
Deze cookies helpen de prestaties van de website te verbeteren en zorgen voor een betere
gebruikerservaring. Dit stelt ons in staat om je een hoogwaardige ervaring te bieden door onze
website en inhoud aan te passen en snel problemen te identificeren en op te lossen. We gebruiken

bijvoorbeeld prestatiecookies om bij te houden welke pagina’s het populairst zijn, welke methode
van koppeling tussen pagina’s het meest effectief is en om te bepalen waarom sommige pagina’s
foutmeldingen ontvangen. Je kunt ervoor kiezen deze cookies uit te schakelen. De statistieken en
overige rapportages zijn niet te herleiden tot individuele personen.
Concreet gebruiken wij de volgende analytische cookies:
Google Analytics
Wie: www.nabv.nl
Doel: het analyseren van het gebruik van onze website en diensten en het verbeteren van onze
website en diensten.
Cookies: _utma, _utmb, _utmc, _utmv, _ga, _gat_[tracker]
Welke persoonsgegevens: wij zien enkel globale statistieken en geanonimiseerde gegevens. Google
Analytics software verwerkt uw gegevens om tot deze statistieken te komen. Zo verwerkt Google
Analytics o.a. van welke website u afkomstig bent, naar welke pagina of website u surft, uw
klikgedrag en gebruik van onze website en gegevens over het apparaat waarmee u onze website
bezoekt (zoals besturingssysteem, schermresolutie, algemene locatie (tot op stadsniveau), geslacht,
taal, sessieduur, browserinformatie). Uw data wordt niet met Google gedeeld.
Bewaartermijn: 24 maanden
Type cookie: analytisch
3. Derden
Onze websites kunnen knoppen, widgets, hulpmiddelen of inhoud bevatten die linken naar services
van andere bedrijven (bijvoorbeeld een Facebook-knop ‘Vind ik leuk’ of de knop ‘Delen’). We kunnen
informatie verzamelen over jouw gebruik van deze functies. Wanneer je deze knoppen,
gereedschappen of inhoud ziet of gebruikt, of als je een webpagina bekijkt die deze bevat, kan
bovendien bepaalde informatie uit je browser automatisch naar het andere bedrijf worden
verzonden. Lees het privacybeleid van dat bedrijf voor meer informatie.
4. Hoe kan ik cookies beheren?
Als je bepaalde categorieën cookies wilt accepteren of weigeren, dan kan je dat regelen via het
hulpmiddel voor toestemmingsinstellingen op onze website. Deze tool wordt automatisch geladen bij
het eerste bezoek van de site.
Wij geven u de keuze om cookies te accepteren of weigeren (met uitzondering van functionele
cookies). Daarnaast kunt u ook uw web browser instellingen aanpassen om cookies te weigeren.
Hierdoor kan het zijn dat onze website niet meer volledig functioneert.
We stellen de essentiële / vereiste cookies in, zodat we jouw keuzes kunnen onthouden wanneer je
de website de volgende keer vanuit dezelfde browser bezoekt.
5. Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
·
·

ICTRecht: “Achtergrond Cookiewet“
https://www.ictrecht.nl/juridisch-advies/dossier-cookies
Consumentenbond: “Internet-Privacy”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy

·
·

Consumentenbond: “Cookies”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising“
https://www.youronlinechoices.com/nl/

