Cookies
Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommigen zijn essentieel om
de website goed te laten functioneren. Anderen geven ons inzicht in hoe de website gebruikt wordt en
helpen ons om de inhoud van de website te optimaliseren. Met het bezoeken van onze website stemt u in
met het cookiebeleid van MBT Nederland.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen
computer. Een cookie slaat niet uw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens op. Ze
onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag. Cookies kunnen dus
nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te
onderscheppen. Ook kunnen ze uw computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus
volkomen veilig en worden al sinds de jaren ‘90 zonder incident gebruikt op bijna alle websites in de
wereld.
Cookiebeleid MBT Nederland
De site www.mbtnederland.nl maakt gebruik van de volgende cookies:
1. Functionele cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de website, maken we soms
gebruik van deze cookies. Uw computer onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze
cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
2. Cookies voor eigen websitestatistieken: Wij maken bij MBT Nederland gebruik van cookies
om te analyseren hoe vaak en hoelang de website wordt bezocht.
3. Cookies via 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 niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google
diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IPadres 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.
4. Cookies van externe partijen: Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te
kunnen promoten (liken) of delen op sociale netwerken als Linkedin en Twitter. Deze buttons
werken door middel van stukjes code die van Linkedin en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel
van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De informatie die zij
verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en
door Twitter en Linkedin en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Twitter en Linkedin
stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harborprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
5. Hoe kan ik cookies uitzetten? Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw
computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Het uitschakelen
van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling
uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers (Chrome, Internet
Explorer, Firefox, Safari) dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.
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