Cookiebeleid
Deze website (www.prenatal.nl) maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schrijf van uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. In deze
cookies wordt informatie over uw websitebezoek opgeslagen en kan onze website u bijvoorbeeld
herkennen bij een volgend bezoek, zodat u niet telkens opnieuw in hoeft te loggen.
Prénatal onderscheidt drie soorten cookies: functionele, analytische en marketing cookies:

Functionele cookies (permanente cookies)
Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken.
Zonder functionele cookies zou het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om:
-

Producten in uw winkelmandje te onthouden;
Online betalingen te doen;
Op uw account in te loggen.

U kunt uw browser zodanig instellen dat deze cookies worden geblokkeerd, maar sommige delen
van onze website zullen dan niet meer werken.
Deze functionele cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie van u op.

Analytische cookies (sessie cookies)
We gebruiken analytische cookies om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, zodat
we deze voor u kunnen verbeteren. De inzichten en statistieken die we verzamelen kunnen we
niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt en zijn
uitsluitend bedoeld om onze dienstverlening te verbeteren. Zonder analytische cookies zou het
bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om:
-

Functies op onze website te identificeren en te verbeteren;
Het bezoekgedrag van onze website te analyseren;
Informatie op onze website aan te sluiten op zoekopdrachten.

Alle informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerd en daarmee anoniem.

Marketing cookies (tracking cookies)
We gebruiken bepaalde cookies om beter te begrijpen in welke producten u mogelijk
geïnteresseerd bent, zodat we u de meest relevante producten kunnen laten zien. Daarnaast
gebruiken we marketing cookies om te zien in welke producten u daadwerkelijk bent
geïnteresseerd, zodat we u relevante advertenties op andere websites kunnen tonen. Om ervoor
te zorgen dat de juiste producten op andere websites kunnen worden geplaatst, moet deze
informatie ook aan andere partijen worden doorgegeven. Tevens plaatsen wij marketing cookies
van anderen op onze website welke gebruikt kunnen worden om een profiel van uw interesses te
combineren en u relevante advertenties van andere websites te laten zien. Zonder marketing
cookies zou het bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om:

-

Relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites;
Producten te identificeren en selecteren die het meest aansluiten bij uw behoefte;
Te zorgen dat deze producten voor u snel te vinden zijn;
Producten van andere leveranciers te tonen welke relevant zijn voor u;
Te identificeren welke advertenties u al heeft gezien, zodat u niet steeds dezelfde ziet.

Onder marketing cookies vallen ook social media cookies. Deze worden gebruikt door social media
partijen, zodat u onze producten kunt delen op sociale netwerken. Bovendien verwerken deze
partijen uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden.
Deze social media cookies werken door middel van stukjes code die van de social media partijen
zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze social
media partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens
doen die zij via deze cookies verwerken.
Marketing cookie zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internetapparaat.
Uw internetactiviteiten wordt geregistreerd. Op basis hiervan wordt uw in een segment ingedeeld,
waarbij u gepersonaliseerde advertenties ontvangt, of veelvoorkomend internetgedrag kan
resulteren in advertenties gelieerd aan dit gedrag.

Cookie lijst
Volgend vindt u een overzicht van alle cookies die wij momenteel gebruiken. De lijst wordt
voortdurend aangepast zodra er wijzigingen plaatsvinden.
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Cookies van anderen
Wij staan in sommige gevallen ook derden toe om cookies op onze site te plaatsen. Deze cookies
zijn uitsluitend bedoeld om advertenties weer te geven voor producten die u het meest
interesseren. Hieronder een overzicht van cookies geplaatst door anderen en de koppelingen naar
hun cookiebeleid.
Cookies van anderen

Link naar Cookiebeleid

Google Adwords
Google Adsense
Google Doubleclick
Facebook
Autheos

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl
https://www.facebook.com/policy/cookies/
http://www.autheos.com/privacy-statement/
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https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information
https://www.awin.com/nl/juridisch/privacy-policy
https://advertise.bingads.microsoft.com/enus/resources/policies/microsoft-bing-ads-privacy-policy
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
https://policies.google.com/privacy
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Microsoft
Youtube

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw
gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie
hiervoor onze pagina [Link naar Rechten van Betrokkenen]. Om misbruik te voorkomen kunnen
wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te
sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in
[de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser].

Verwijderen van cookies geplaatst door derden
Cookies die op onze website zijn geplaatst door derden kan je verwijderen of permanent
blokkeren via je browserinstellingen.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

