COOKIEBELEID
Op rb.nl vindt u functionele en analytische cookies, én niet-functionele cookies zoals tracking en
advertising cookies. Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan
cookies voor onze zoekfunctie. Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van
rb.nl. Die inzichten verwerken we in verbeteringen van onze website. Analytische cookies maken een
minimale inbreuk op uw privacy. Tracking cookies houden individueel surfgedrag bij en stellen
profielen op om bijvoorbeeld een gericht cursusaanbod te doen. Advertising cookies houden bij hoe
vaak promotionele content is bekeken en voorkomen dat u te vaak dezelfde advertentie ziet.
Adverteerders en derde partijen kúnnen deze cookies gebruiken om een bezoekersprofiel op te
stellen, zoals YouTube doet via embedded video's. Wij hebben dit liever niet, maar jammer genoeg
hebben we geen invloed op wat deze partijen met hun cookies doen.
Cookies op RB.nl
Cookies zijn kleine stukjes informatie, die op uw computer opgeslagen worden bij het bezoeken van
een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld uw persoonlijke voorkeuren te onthouden.
Sommige cookies plaatsen wij (first party cookies), andere worden door partijen geplaatst waarvan
er content op het rb.nl getoond wordt, bijvoorbeeld social media sites en adverteerders (third party
cookies).
Op RB.nl worden verschillende soorten cookies gebruikt.
Hieronder treft u een overzicht van de soorten cookies die worden gebruikt op rb.nl. Deze lijst is niet
uitputtend omdat er dagelijks nieuwe software en dus ook cookies bedacht / gebruikt worden.
1. Strikt noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze functionele
cookies werkt rb.nl niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie cookies geen
toestemming te worden gevraagd.
•

october_session Deze cookies worden gebruikt om unique visitors en sessies te onderscheiden
en daarmee bijvoorbeeld de zoekfunctie goed te laten werken.

2. Analytics cookies
Het RB werkt met statistiekentools en gebruikt deze analytische cookies zodat we kunnen meten
waar onze bezoekers vandaan komen, welk besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen
bepaalde artikelen lezen etc. Deze informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze
meetgegevens kunnen we de site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Het RB gebruikt
cookies van de volgende tools voor analytics, measurement en optimization: Google Analytics,
Google Maps, Google Tag manager en Mailplus.
Externe applicaties die in zgn. iframes gedraaid worden kunnen ook cookies plaatsen.
De gemeten gegevens worden anoniem (zonder uw IP-adres) verwerkt en worden nooit aan derden
verschaft, tenzij wettelijk verplicht. We houden ons altijd aan de richtlijnen van het College

Bescherming Persoonsgegevens. Sinds de eerdergenoemde wetswijziging van 4 februari 2015 hoeft
voor deze categorie cookies geen toestemming meer te worden gevraagd.
3. Advertising cookies aanpassen
Wanneer gebruik gemaakt wordt van advertenties, promotionele content etc. op websites, wordt er
in sommige gevallen een webbeacon geplaatst die bijhoudt hoe vaak de promotionele content is
bekeken. Het RB verzekert u dat deze beacons nooit privacy-gevoelige informatie verzamelen. Op dit
moment maakt het RB geen gebruik van dergelijke diensten.
4. Social Media Cookies
Embedded content afkomstig van social media sites zoals YouTube, Vimeo, Facebook, LinkedIn,
Pinterest en Gravatar, bevat vaak cookies. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet
bekend. De gegevens zijn voor het RB niet inzichtelijk en we hebben helaas ook geen invloed op het
al dan niet plaatsen van deze cookies. Voor het plaatsen van deze embedded content (inclusief de
cookies) hebben we volgens de cookiewetgeving uw toestemming nodig.
Cookies uitzetten
Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u dit in uw browser uitzetten. Raadpleeg daarvoor
de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari.
Voor het RB is het noodzakelijk om cookies te plaatsen. Als u deze cookies accepteert kunt u verder
gaan naar de website. Met het accepteren gaat u akkoord dat we gegevens verzamelen voor
optimalisatie en -marketingdoelen. Als u dit niet accepteert, kunt u helaas niet verder naar onze
website.
Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of
gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn
doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op
een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. Wilt u meer lezen over de
Nederlandse cookiewet? Lees dan de Handleiding Cookiewet (pdf), die de DDMA (branchevereniging
voor dialoogmarketing) heeft samengesteld.
Vragen of opmerkingen over ons cookiebeleid? We beantwoorden ze graag! U kunt ons bereiken via
info@rb.nl.

