Cookieverklaring
Op deze pagina laten we u weten welke cookies op nbaopleidingen.nl worden gebruikt
en waarom.

Wat doen cookies
Een cookie is een klein stukje informatie dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer,
tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur
vanaf het moment dat ze op een computer worden opgeslagen. Nadat de houdbaarheidsdatum is
verstreken, wordt de cookie automatisch verwijderd door uw browser. Zolang de cookies geldig
zijn kunnen ze bij een volgend bezoek worden uitgelezen door de website die de cookie heeft
geplaatst. Een cookie kan geen programma's starten, virussen verspreiden of uw computer
beschadigen.
Hier kunt u meer lezen over cookies en de bijbehorende regelgeving.

Toestemming
De cookiewet is bedoeld om de privacy van bezoekers van websites te beschermen. Voor het
plaatsen van cookies die een meer dan geringe impact op de privacy hebben dient dan ook
vooraf toestemming gevraagd te worden. De NBA maakt op deze website uitsluitend gebruik van
cookies die geen of slechts geringe impact hebben op de privacy van bezoekers. Het vragen van
toestemming is in dit geval dan ook niet nodig volgens de cookiewetgeving.

Cookies op onze website
Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die worden gebruikt op onze website en een
toelichting op de doeleinden waarvoor wij deze cookies gebruiken.

Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies
zou de website niet naar behoren functioneren.

Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd is de cookie
"nbaopleidingen" noodzakelijk. Deze cookie wordt automatisch verwijderd zodra u de browser
sluit.
Voor het ontvangen van gegevens die u via een van onze online formulieren aan ons stuurt
worden de "EpiForm" en "RequestVerificationToken" cookies gebruikt. Met deze cookies kunnen
we vaststellen welke ingevulde formulieren u ons heeft gestuurd, maar kan uw surfgedrag op
andere websites niet worden gevolgd. Deze formulier cookies worden gedurende maximaal drie
maanden bewaard.
In formulieren op de website wordt gebruikt gemaakt van een captcha. Een captcha (een
afkorting van completely automated public turing test to tell computers and humans apart) is een
reactietest die in de gegevensverwerking wordt gebruikt om te bepalen of er al dan niet sprake is
van een menselijke gebruiker. Om dit onderscheid te kunnen maken, en om de website te
beveiligen tegen ongewenste robots en geautomatiseerde scripts, worden cookies geplaatst van
MTCaptcha. Deze cookies verzamelen gegevens over de instellingen van de browser en de
captcha. Deze cookies volgen geen individuen, verzamelen geen persoonlijk identificeerbare
informatie en slaan deze informatie niet op. Zie voor meer informatie de MTCaptcha - cookie
declaration.

Analytische cookies
Analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze websites gebruiken. De
inzichten die we hiermee verkrijgen helpen ons om de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken
we de volgende diensten:

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het
bezoekersverkeer op onze website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over
het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur
vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google Analytics, klik hier.
Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen
genomen:
Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
De 'Gegevens delen' opties van Google Analytics zijn uitgezet.
De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google
diensten.
Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Als u niet wilt dat Google Analytics deze gegevens verzamelt, kunt u de 'Google Analytics Opt-out
Browser add-on' voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on hier

downloaden van de Google site.

Video cookies
Op sommige pagina's op deze website kunt u YouTube video's aantreffen. Pas als u deze
afspeelt worden er cookies geplaatst door YouTube. Als u meer wilt weten over het privacybeleid
van YouTube, klik hier.

Beheer van cookies
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en de
voorwaarden instellen waaronder nieuwe cookies geplaatst mogen worden. De wijze waarop
verschilt per browser. Meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw
browser kunt u vinden in de help functie van uw browser. De volgende links bevatten nuttige
informatie over cookies en het beheer daarvan: consumentenbond.nl en consuwijzer.nl.
Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal
niet werken.

Veranderingen
Deze cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze
cookieverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze cookieverklaring te raadplegen.
Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 20 januari 2021.

