Cookiebeleid
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat
met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde
schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek
aan onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden
ingesteld. Ook wanneer u geen toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van
cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef u niet
steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik
van onze website kunt maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen
van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u
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 u uw webbrowser afsluit.

Bevatten de cookies van de KNMP informatie over wie ik
ben?
Nee. Uw naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover deze bij
de KNMP bekend zijn, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt de KNMP geen toestemming voor het
plaatsen van cookies?
De KNMP plaatst alleen cookies waarvoor het niet nodig is toestemming te vragen.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw
gegevens
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw
gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u
gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende
regelgeving kunt u altijd een bericht sturen aan:
privacy@knmp.nl
of aan:
KNMP
ter attentie van: Juridische Zaken

Postbus 30460
2500 GL Den Haag
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te
identificeren.

Hoe kan ik cookies weigeren?
In uw browser kan u instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. U kunt alle of
alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van uw
browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?
De rijksoverheid schrijft het volgende over Internetbezoek volgen met cookies.
Op http://www.google.nl/privacy_ads.html kunt u zich afmelden voor het plaatsen van
cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en
op http://www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van
cookies door andere advertentienetwerken.

Slotopmerkingen
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze
website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen
en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf
wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op
met privacy@knmp.nl.

