Cookiebeleid PRIVER
01. Het gebruik van cookies
PRIVER.nl maakt gebruik van cookies. Een
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat
met pagina’s van deze website en/of Flash
applicaties wordt meegestuurd en door uw
browser op uw harde schijf van uw computer,
mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie
kan bij een volgend bezoek weer naar onze
servers teruggestuurd worden.
Het gebruik van cookies is van groot belang
voor het goed laten draaien van onze website,
maar ook cookies waarvan u niet direct het
effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de
(anonieme) input van bezoekers kunnen we
het gebruik van de website verbeteren en
deze gebruiksvriendelijker maken.
02. Toestemming voor het gebruik van
cookies
Voor het gebruik van bepaalde cookies is uw
toestemming vereist. Dit doen wij doormiddel
van een cookiewal die onderaan van de
website verschijnt.
03. De gebruikte type cookies en hun
doelstellingen
Wij gebruiken de volgende type cookies:
•

Functionele cookies: hiermee kunnen
we de website beter laten
functioneren en is het
gebruiksvriendelijker voor de
bezoeker.

•

Geanonimiseerde analytische
cookies: deze zorgen ervoor dat
iedere keer wanneer u de website
bezoekt er een anonieme cookie
wordt gegenereerd. Deze cookies
weten of u de site al eerder bezocht
heeft of niet. Alleen bij het eerste
bezoek, wordt er een cookie
aangemaakt, bij volgende bezoeken
wordt er gebruik gemaakt van de
reeds bestaande cookie. Deze cookie
dient enkele voor statische
doeleinden.

Zo kunnen de daarmee de volgende data
verzameld worden:
•
•
•
•
•

Het aantal unieke bezoekers;
Hoe vaak gebruikers de website
bezoeken;
Welke pagina’s gebruikers bekijken;
Hoelang gebruikers een bepaalde
pagina bekijken;
Bij welke pagina bezoekers de site
verlaten.

•

Social media gerelateerde cookies:
hiermee registeren social media zoals
Facebook, Instagram en LinkedIn
welke artikels en pagina’s u deelt via
hun sociale media sharing buttons. Ze
kunnen ook tracking cookies bevatten
die uw surfgedrag op het web volgen.

•

Site improvement cookies: hiermee
kunnen we verschillende versies van
een webpagina testen om te kijken
welke pagina het beste wordt
bezocht.

04. Uw rechten met betrekking tot uw
gegevens.
Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw
gegevens, die bij PRIVER zijn opgeslagen,
op te vragen. Dit kunt u doen door een email te sturen naar privacy@priver.nl. U
ontvangt dan een overzicht van uw bij
PRIVER opgeslagen gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw
gegevens veranderd? U heeft het recht
om uw bij PRIVER opgeslagen gegevens te
laten aanpassen of verwijderen.
Recht op overdracht
Indien u overstapt naar een andere partij
of dienst, dan kunt u PRIVER verzoeken
om de bij haar opgeslagen gegevens over
te dragen aan die andere partij of dienst.
PRIVER zal al uw gegevens, die bij haar
zijn opgeslagen, overdragen aan die
andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij PRIVER
worden vastgelegd? Dan heeft u het recht op
het laten wissen van uw gegevens. U kunt een
verzoek daartoe zenden naar PRIVER via
privacy@priver.nl
Recht op het indienen van een klacht
Indien u van mening bent dat PRIVER niet juist
omgaat met uw gegevens, kunt u een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt via deze link een klacht indienen.
Recht op beëindiging gegevensgebruik
(bezwaar)
Wilt u niet (meer) dat PRIVER uw gegevens
gebruikt? Dan heeft u het recht om PRIVER op
te dragen om gebruik te beëindigen. U kunt
PRIVER een verzoek daartoe zenden via
privacy@priver.nl. Denkt u eraan dat u bij dit
verzoek een kopie van uw id-bewijs toevoegt.
Let u daarbij op dat u een eventuele pasfoto,
de nummers onderaan het bewijs, het idbewijsnummer en het BSN-nummer
onleesbaar maakt. PRIVER streeft ernaar om
binnen veertien (14) werkdagen te reageren
op uw verzoek.
05. Cookies blokkeren en verwijderen
U kunt cookies ten alle tijde eenvoudig zelf
blokkeren en verwijderen via uw
internetbrowser. Ook kunt u uw
internetbrowser zodanig instellen dat u een
bericht ontvangt als er een cookie wordt
geplaatst. U kunt ook aangeven dat bepaalde
cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk
voor deze mogelijkheid de hulpfunctie van uw
browser. Als u de cookies in uw browser
verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor de
gebruiksvriendelijkheid van de website.
Hoe u uw instellingen kunt aanpassen,
verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig
hiervoor de hulpfunctie van uw browser.
Dit cookiebeleid kan gewijzigd worden door
bijvoorbeeld wijzigingen in de bedrijfsvoering
en/of wet- en regelgeving. Wij raden u
daarom aan om dit cookiebeleid periodiek te
raadplegen.

06. Vragen
Heeft u naar aanleiding van het lezen van dit
cookiebeleid toch nog vragen?
Neem dan contact op met PRIVER via:
privacy@priver.nl

