COOKIEVERKLARING
ALGEMEEN
Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van
deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waarmee je onze website
gebruikt, wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze
servers teruggestuurd worden. In deze cookieverklaring lichten wij toe wat dit voor jou betekent.
TOESTEMMING
Voor functionele cookies (zie verder) vragen wij geen toestemming. Voor alle andere cookies (zie verder)
vragen wij jouw toestemming om deze te mogen plaatsen.
FUNCTIONELE COOKIES
Onze website plaatst “sessiecookies”. Deze sessiecookies worden standaard gebruikt door de
programmeertaal waarmee onze website is geprogrammeerd. Deze sessiecookies zorgen vooral voor een
makkelijk en ongestoord gebruik van de website. De sessiecookies worden automatisch van jouw apparaat
verwijderd als je de browser sluit. Als de website een functionaliteit bevat om in te loggen kan de website
aan de hand van een (sessie)cookie detecteren of je ingelogd bent.
ANALYTISCHE COOKIES
Met jouw toestemming plaatsen wij ook “analytische cookies”. Dit doen we om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Daarvoor gebruiken we eigen software en
die van derden, waaronder Google Analytics en Hotjar.
Gebruik van persoonsgegevens bij inloggen MijnKNWU
Wanneer je als bezoeker via KNWU.nl inlogt op de MijnKNWU-omgeving wordt jouw online surfgedrag
gematcht met de persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. Hierdoor kunnen wij je beter van dienst zijn
met bepaalde marketingactiviteiten. Deze gegevens worden pas verzameld als er toestemming is gegeven
voor de analytische cookies.
Google Analytics
Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en daarbij Google verboden om de
verzamelde informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Ook hebben wij het doorsturen van
IP-adressen naar Google Analytics uitgeschakeld. Bij het bezoek aan KNWU.nl wordt standaard Google
Analytics ingeladen voor statistische redenen. Dit gebeurt geheel geanonimiseerd, al voordat je de
cookievoorkeuren hebt aangegeven. Wanneer je hier bij de cookievoorkeuren geen toestemming voor
geeft, wordt Google Analytics vanaf dat moment niet meer ingeladen. Ook niet geanonimiseerd.
MARKETING COOKIES
Met jouw toestemming plaatsen wij ook “marketing cookies”. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden
welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Met dit profiel
kunnen wij je beter van dienst zijn en gerichte, relevante aanbiedingen doen die zijn afgestemd op jouw
profiel.
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Google Conversion Linker
Deze cookie wordt geplaatst door ons voor het meten van en experimenteren met de effectiviteit

van onze advertenties in Google Adwords.

DOOR WIE WORDEN WELKE COOKIES GEPLAATST?
COOKIES VAN DERDE PARTIJEN
1. Google Inc.
NAAM COOKIE
_GA of _GID
DOMEIN
KNWU
TYPE COOKIE
Analytische cookie
BEWAARTERMIJN
Maximaal 2 jaar
NAAM COOKIE
_GCL_AU
DOMEIN
KNWU
TYPE COOKIE
Marketingcookie
BEWAARTERMIJN
3 maanden
2. Hotjar Ltd.
NAAM COOKIE
hj*
DOMEIN
KNWU
TYPE COOKIE
Analytische cookie
BEWAARTERMIJN
Maximaal 1 jaar
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