Cookieverklaring Naesten
In deze cookieverklaring wordt verstaan onder (i) ‘wij’: Naesten, Mosklokje 39, 7324 CK Apeldoorn, KvK nummer 65731174,
https://naesten.nl en afgeleiden en (ii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruikt maakt van onze website en/of ons online
platform. Deze cookieverklaring is eveneens online beschikbaar op onze website.
Naesten is een online digitale kluis waarin gegevens kunnen worden opgeslagen waar uw geliefden bij kunnen in geval
van nood.
In deze cookieverklaring leest u alles over de manier waarop cookies worden verzameld en hoe daarmee omgegaan
wordt.
De cookieverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring
periodiek te raadplegen. Deze cookieverklaring is bijgewerkt op 25 juni 2019.

Cookies
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst en opgeslagen
wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen ons om uw bezoek aan onze website te optimaliseren door een aantal
nuttige taken uitvoeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van een website en van de algemene gebruikerservaring.
Zo kan de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere
voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen. Andere cookies
moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden
gebruikt voor marketingdoeleinden.
Wij gebruiken cookies om het systeem en de website te laten functioneren, het gebruik van het systeem en de website te
helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleinden.
Gebruikte cookies
Hieronder wordt beschreven van welke cookies gebruik worden gemaakt.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van het systeem en de website. Zonder deze cookies kunnen
bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven in het systeem als
u dat wilt. Deze cookies worden anoniem gebruikt en hebben dus weinig impact op uw privacy.
Sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van het systeem u met uw 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.
Google Analytics
Via Google Analytics worden op het systeem en de website (geanonimiseerd) gegevens over het bezoekgedrag
verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers door het systeem navigeren. Wij gebruiken deze informatie om beslissingen
te nemen over de inrichting van ons systeem. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van het systeem.
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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 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 Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Wil je niet dat je bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je een plugin van Google downloaden die dit voorkomt en is
beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera: https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor
deze website.
Verwijderen van cookies
Via de instellingen van uw browser kun je geplaatste cookies verwijderen. Ook kunt u hier het plaatsen van nieuwe
cookies weigeren. Waar deze functie precies zit, verschilt per browser. Het is echter mogelijk dat u in dat geval niet alle
functies van ons systeem zult kunnen gebruiken.

Contact
Indien u na het lezen van deze cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via
het e-mailadres privacy@naesten.nl hetzij via de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 7 dagen na uw
verzoek contact met u op.
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