COOKIEVERKLARING
De website van het VHCN maakt mogelijk gebruik van ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige, kleine
bestanden, die door de browser (tijdelijk) op jouw computer, tablet of smartphone worden
opgeslagen, wanneer je de website bezoekt. Deze cookies zijn nodig om de website veilig en snel te
laten functioneren, te analyseren of voor kwaliteitsverbetering. Cookies worden niet voor andere,
dan de in deze verklaring beschreven, doeleinden gebruikt.
De informatie die de cookies verzamelen, wordt niet aangewend om jou te identificeren, noch voor
commerciële intenties met derden gedeeld. Wij plaatsen geen cookies die inbreuk maken op je
privacy, zonder dat jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor gevraagd wordt.
Welke cookies worden eventueel geplaatst?
• Functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor het (gebruiksvriendelijk) functioneren van
deze website. Zonder de noodzakelijke cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden
gebruikt of niet goed werken.
• Analytische cookies, die anoniem gegevens verzamelen om te begrijpen hoe bezoekers deze
website gebruiken, zodat we de website en gebruikerservaringen kunnen verbeteren.
• Embedded content, zijnde content die op andere sites wordt gehost en eventueel op deze
website wordt ontsloten, zoals video’s of andere sociale media diensten. In het privacybeleid
van het desbetreffende platform lees jij wat zij met cookies en persoonsgegevens doen; wij
hebben hier geen invloed op.
• Bepaalde externe websites kunnen bij de plaatsing van cookies persoonsgegevens
verwerken, bijvoorbeeld jouw online bankomgeving. Bij deze cookies is de Wet Bescherming
Persoonsgegevens van toepassing.
Cookies weigeren, verwijderen of blokkeren?
Je kunt cookies weigeren of blokkeren. Dit kan echter consequenties hebben voor het functioneren
van de website. Via de instellingen van jouw browser kun jij geplaatste cookies altijd verwijderen of
het plaatsen van nieuwe cookies blokkeren. Waar je deze optie precies kunt vinden, verschilt per
browser.
Bij vragen of opmerkingen over onze cookieverklaring of ons privacybeleid, kun je contact opnemen
met het VHCN via: secretariaat@vhcn.nl.
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