Cookies beleid
Koninklijke Nederlandse Zwembond
Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf
controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we je graag zo compleet mogelijk informeren
over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst
op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw
websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door
het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat
kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan
de website. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze
cookies uitzetten via je browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten
Verschillende soorten cookies
We maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we
altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor
dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst. Naast functionele cookies plaatsen
we ook standaard analytische cookies. Dit is een voorbeeld van een niet-functionele cookie. Hij is
namelijk niet nodig voor het goed laten functioneren van de website. Hierdoor weten we welke
website onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. Pas
wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere nietfunctionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden, maar stellen ons in staat om
onze dienstverlening te verbeteren. Zo gebruiken we cookies om op onze website online surveys te
tonen, verbeteringen op onze website te testen, social media buttons te tonen of om relevante
advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites.
Online privacy
Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom willen we je
graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.
Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies
worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet
accepteert. Functionele cookies zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan de
website. Ook zorgen ze ervoor dat producten in je winkelmandje bewaard blijven wanneer je iets
wilt kopen in onze webshop.
Permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze
website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoef je
niet steeds je voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze
website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.
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Cookies om bezoek te meten
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. De analytische cookies
plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak
onze website wordt gebruikt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina's het
meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website onderdelen populair zijn en op welke
plekken we onze website kunnen verbeteren. We analyseren en verbeteren de website continu om
de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken. De statistieken die we verzamelen kunnen
we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. We maken
gebruik Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data.
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. Jouw 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 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
Analytische cookies verzamelen onder andere de volgende gegevens:
• Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's.
• Het bijhouden van de duur van het bezoek.
• De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
• Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals
besturingssysteem en schermgrootte.
• De manier waarop je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld of je op één van
onze advertenties hebt geklikt of op een link in een e-mail.
• Items die je hebt aangeschaft of toegevoegd aan het winkelwagentje in de webshop.
Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doen, verwijzen we naar de
privacyverklaring van Google. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.
Wij verstrekken de door jouw ingevulde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, BSN,
telefoonnummer) nooit aan Google.
Lees meer over hoe we omgaan met persoonsgegevens in ons Privacy statement.
Cookies voor social media integratie
Op onze website tonen we video's en andere content die je via een button kunt promoten en delen
via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven,
zoals Twitter en Facebook, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat
sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer
informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy
verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.
Facebook
Twitter
Twitter en Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn 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.
Retargeting cookies

Door ons worden zogenoemde retargeting cookies gebruikt. Daardoor kunnen wij op basis van uw
eerdere aan onze websites advertenties tonen op websites van derden. Hiervoor gebruik wij
oa. Facebook Pixel.
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Customer data platform

De KNZB maakt gebruik van het customer data platform (CDP) van Blueconic. Blueconic plaatst
diverse cookies waarmee onder meer klikgedrag en bezoekgegevens worden geregistreerd. Aan de
hand daarvan wordt een profiel opgebouwd. Op basis daarvan worden onder meer op maat
gesneden advertenties aan u getoond.
De informatie die door de cookies van Blueconic wordt verzameld wordt voor onbepaalde tijd
opgeslagen in het CDP. Deze informatie wordt ook geplaatst in ons relatiebeheersysteem en
marketingprogramma. Ook wordt gebruik gemaakt van Hotjar. Ook deze dienst plaatst cookies
zodat een profiel kan worden opgebouwd van de bezoekers van onze websites.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de
instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Het uitschakelen van cookies
beperkt het gebruik van onze website. Hoewel je deze website nog steeds kunt bezoeken, is het
mogelijk dat als cookies worden uitgeschakeld, bepaalde diensten of elementen van de site niet
optimaal functioneren.
Cookie-instellingen van de website

Het gebruik van marketingcookies kan hier in- of uitgeschakeld worden.
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