Cookiestatement
Het platform van Online Seminar maakt gebruik van cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen
onthouden worden. De cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze
te kunnen optimaliseren.
Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer
of een e-mailadres, uit cookies worden herleid.
U kunt zich op elk moment afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van uw browser verwijderen.
Op de seminarpagina’s van Online Seminar worden standaard onderstaande cookies gebruikt.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website technisch goed te laten werken.
We gebruiken functionele cookies:
•
Voor authenticatie (bent u daadwerkelijk wie u zegt die u bent) zodat we kunnen
beoordelen of u een specifiek seminar mag bekijken
•
Informatie die u invult op formulieren te onthouden
•
Om te onthouden waar u was gebleven bij het kijken naar een Ondemand seminar
•
Andere voorkeuren te onthouden

•

Om inloggen te vereenvoudigen bijvoorbeeld via een eigen platform (ook wel SSO –
Single Sign On genoemd) zodat u minder hoeft in te loggen op allerlei systemen

Analytische Cookies
Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van de website maken we gebruik van
Google Analytics:
•

Online Seminar gebruikt deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website
gebruiken, met als doel de website te verbeteren. De gegevens worden verwerkt door
Google waarna Online Seminar deze kan inzien. Google kan de informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

•

Er wordt nooit persoonlijke informatie gedeeld met Google Analytics.

•

Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de
Google Analytics-cookies.

•

Online Seminar heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

•

Het laatste deel van het IP-adres wordt gemaskeerd.

Social Media Cookies
Om inloggen te vereenvoudigen kunt u op sommige seminar pagina’s inloggen door gebruik te
maken van uw Facebook account. Indien u een dergelijke mogelijkheid ziet op een seminar
pagina dan wordt een Facebook cookie geplaatst.

