Cookies
Onze website en de website van onze digitale
leeromgeving maakt gebruik van cookies om het
fuctioneren en het gebruik van deze website te
verbeteren. Er zal op geen enkele wijze contact
kunnen worden gemaakt met gebruikers door
middel van de cookies.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en
door je browser op je harde schrijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen.
Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je
bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je
instellingen aan te passen.Om die manier worden ze ook gebruikt om de website beter te laten
functioneren en informatie over het bezoek en gebruik van de website te verkrijgen. Je kunt cookies
ook op elk gewenst moment verwijderen van je computer via het menu van je browser
(bijvoorbeeld, Chrome, Firefox of Safari) of via de opt-out Add on.
Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

Welke cookies gebruiken wij?
Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website en digitale leeromgeving. Ze zorgen er
bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je
onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te
worden gevraagd.
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.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Zie voor meer informatie de cookie policy van Google Analytics.

Sociale netwerksites
Wij gebruiken op onze website sociale plug-ins, zoals de
Facebook Like- en Google+-knoppen, de Pin-functionaliteit
van Pinterest en de Tweet-functionaliteit van Twitter.
Sociale netwerksites gebruiken deze cookies om
bijvoorbeeld de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of
om informatie te verzamelen over het gebruik van hun
platform.
Overheidsinstanties kunnen Google, Facebook, Pinterest en Twitter wettelijk verplicht stellen
informatie te delen met derden. Wij hebben daar geen invloed op.
Zie voor meer informatie de cookie policy van Facebook, Google+, Pinterest en Twitter.

YouTube
In onze digitale leeromgeving maken we gebruik van YouTube om
filmjes te tonen. YouTube plaatst tracking cookies. Dit zijn cookies
waarmee zij bezoekers volgen en gegevens verzamelt om profielen
te bouwen voor gerichte marketing en advertenties.
Naast de toestemming die wij op zorgvoorleren.nl via de cookiebar vragen, vragen wij daarom ook
nog expliciet toestemming voor het gebruik van deze cookies via ons digitale inschrijfformulier voor
de scholingen.

Vragen?
Heb je nog vragen ten aanzien van het gebruik van cookies door Zorg voor leren? Neem dan contact
met ons op via info@zorgvoorleren.nl of via 06 44 93 46 71.

