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Privacyovereenkomst Koveni
Dit document beschrijft de privacyovereenkomst voor het gebruik van deze website. In deze privacyovereenkomst
zijn de volgende zaken opgenomen:
●

Toelichting op het gebruik van cookies

Voor vragen over deze privacyovereenkomst kunt u contact opnemen met het Koveni-bestuur (bestuur@koveni.nl)
en/of de websitecommissie van Koveni (website@koveni.nl).
Deze privacyovereenkomst is vanuit de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ verplicht. Voor
meer informatie over de AVG verwijzen wij u graag door naar de Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Pagina 2/3

www.koveni.nl/AVG

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Koveni privacyovereenkomst
20 april 2019

Cookiegebruik
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op
uw harde schrijf van uw computer (of tablet, smartphone) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie
wordt bij een volgend bezoek weer naar onze website teruggestuurd.
De Koveni-website gebruikt de volgende type cookies:
●
●
●

Permanente cookies
Sessie cookies
Cookies van Google Analytics

De toestemming die u geeft gaat over het gebruik van alle type cookies.
Wij hebben in onderstaande paragraaf de type cookies verder toegelicht.

Permanente cookies
Met behulp van een 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.
Permanente cookies kan je verwijderen via 'Mijn Koveni' of via de instellingen van je browser.
Inloggen op de Koveni-website is alleen na toestemming voor het gebruik van cookies

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 de webbrowser wordt afgesloten.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse 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. Wij
hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe
Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Indien u cookies op de website heeft ingeschakeld kunt u deze op de volgende wijze uitschakelen:
Ga naar ‘Mijn Koveni’ en schakel onder ‘Privacy instellingen’ ‘Cookiegebruik’ uit.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of
met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
●
●
●
●
●
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