Cookie melding
Cookie melding (Techonomy)
Door op de knop "Cookies accepteren" te klikken of door verder te klikken op onze website,
geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Lees h
 ier meer over ons cookiebeleid
en klik hier voor ons Privacy Statement.

Cookieverklaring
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van
cookies. Hieronder leggen wij uit hoe en waarom dit gebeurt.

Wat zijn cookies?
Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone
cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende
bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er
bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde
informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden
onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast
kunnen dankzij cookies de informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd
op uw voorkeuren.

Waarvoor gebruiken wij cookies
Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de volledige en goede werking van de
website. Deze noodzakelijke cookies plaatsen wij altijd.
Ook zetten we zogenaamde tracking cookies in om de website gebruiksvriendelijker
en persoonlijker te maken. Deze gebruiken we om meer informatie over onze
bezoekers te krijgen en bezoekersprofielen te maken.
Ook worden er bij uw bezoek aan onze website tracking cookies geplaatst door
derden. KNVvL werkt voor campagnes samen met externe partijen die gebruik
maken van cookies om hiermee op uw interesses toegespitste advertenties te
kunnen tonen. Wie naast KNVvL cookies plaatsen en met welk doel dit gebeurt vindt
u terug in het overzicht.
Tracking cookies plaatsen wij alleen als u ons daar toestemming voor geeft. Door op
de knop 'Cookies accepteren' te klikken of door verder te klikken op onze website,
geeft u toestemming voor het plaatsen.

Cookies weigeren

Wilt u geen cookies toestaan? U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig
verwijderen of automatisch laten verwijderen bij beëindiging van een internetsessie.
U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als een cookie
wordt geplaatst. En u kunt uw browser zo instellen dat cookies niet geplaatst kunnen
worden. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van deze website gebruik
maken.

Social

Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook en Twitter en video’s van
YouTube. Deze buttons en video’s werken door middel van stukjes code die van hen
zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst die door
deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Wij hebben geen invloed op het verdere
gebruik van die informatie door deze bedrijven. Leest u regelmatig de
privacyverklaring van Facebook, Twitter en YouTube om te weten wat zij met uw
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Hoe gaat KNVvL om met mijn persoonlijke gegevens?
KNVvL hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom heeft
KNVvL een Privacy Statement waarin staat hoe er wordt omgegaan met uw
(persoons)gegevens.

