Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw
computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u deze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld
gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u
bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, plaatst deze website ‘tracking cookies’ op uw computer.
Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terughalen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u
wordt aangemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons
bekend, maar alleen om de getoonde content af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant
mogelijk is voor u.
De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u
vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden,
maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de
handleiding van uw browser.

Google Analytics
Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden over hoe bezoekers de website gebruiken
om deze verder te optimaliseren. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk
geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
Het cookiebeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u dan ook regelmatig het beleid na te lezen op
eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden op 8 juni 2018.

Vragen
Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de NVH of voor uitoefening van een van uw
rechten kunt u terecht bij:
Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
Ringbaan Zuid 8
6905 DB Zevenaar
+31 26 320 04 08
info@huidtherapie.nl
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2018.

