Cookieverklaring
Op de website www.nvvpo.nl (hierna de website) wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde
schijf van de computer wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden.
In deze cookieverklaring lichten we toe welke cookies er worden geplaatst en met welk doel.
Functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies)
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden dan ook
standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert. Functionele cookies zorgen
ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan de website.
Permanente cookies
Met behulp van permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website
kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor
het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw
voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.
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 je jouw webbrowser afsluit
Cookies voor social media integratie
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op
sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Facebook,
Twitter en Google+ cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk.
Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die
social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen
regelmatig wijzigen.
Bijhouden van statistieken
Google Analitycs
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij
gebruiken deze 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. Wel is er een
bewerkersovereenkomst is gesloten met Google Analytics, dat wettelijke kaders geeft over deze dataverwerking
binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics
informatie te gebruiken voor andere diensten. De informatie die Google Analytics verzamelt wordt zo veel
mogelijk geanonimiseerd. Het laatste identificerende deel van uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie wordt overgebracht via een beveiligde verbinding (SSL) en door Google opgeslagen op servers
over de hele wereld. Google stelt zich te houden aan EU-US Privacy Shield Framework. Dit houdt in dat er sprake
is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees de
privacyverklaring van Google (die regelmatig kan wijzigen) voor wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij
via deze cookies verwerken.
Hotjar
Om te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken, maken we ook gebruik van Hotjar. Deze tool registreert
muisklikken, muisbewegingen en scroll-gedrag van bezoekers op onze website. Hotjar verzamelt informatie over
bezochte pagina’s, de browser die je gebruikt en het gebruikte type apparaat en besturingssysteem. Deze
gegevens gebruiken we om de website te verbeteren. Hotjar anonimiseert alle gegevens die verzameld worden.
Door de inzichten die Hotjar biedt, kunnen wij de gebruikersvriendelijkheid van onze site voor bezoekers
vergroten. Lees de privacyverklaring van Hotjar voor meer informatie over hoe zij gegevens verwerken.

Andere websites
De NVvPO verwijst op haar website door middel van links naar websites en applicaties van derden. De NVvPO is
niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de bij de betreffende websites en applicaties betrokken partijen met
persoonsgegevens van bezoekers omgaan. Op uw gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van
de desbetreffende derden van toepassing
In en uitschakelen en verwijderen van cookies
Meestal kun je de cookies verwijderen via de instellingen van de browser. Meer informatie over het in- en
uitschakelen en het verwijderen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw
browser. Deze verschillen per browser. U kunt ervoor kiezen om in uw browser de 'do not track' functionaliteit
activeren. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van de cookies is te vinden op:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
Meer informatie?
Aarzel niet contact met ons op te nemen als je vragen hebt. Zie ook onze privacyverklaring voor algemene
informatie over privacy-gerelateerde vragen.

