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Cookiebeleid
Gebruik van cookies
Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op de harde schijf van een computer wordt
opgeslagen. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens.
Informatie uit cookies wordt nooit aan derden verstrekt.
Nedlloyd Pensioenfonds (hierna: NPF) gebruikt cookies om:
- de website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de voorkeuren van de gebruikers, doordat een
bezoeker van de website wordt geregistreerd en alle pagina’s die bezocht worden eveneens. Dit
gebeurt anoniem en is louter om de bezoekersaantallen en de ‘flow’ door de website te registeren.
Cookies worden niet gebruikt om:
- gebruikers persoonlijk te identificeren; of
- gebruikers op andere websites te (kunnen) identificeren.
Een bezoeker van de website wordt bij een eerste bezoek geattendeerd op het gebruik van cookies en
de mogelijkheid om cookies in zijn browser uit te zetten. Er wordt aan de bezoeker geen expliciete
toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd.
Bewaartermijn cookies
De gegevens die volgen uit het meten en analyseren van het websitebezoek bewaren wij maximaal vijf
jaar. Deze gegevens worden in de kwartaalrapportages van Bridgevest aan NPF verstrekt. Persoonlijke
data wordt niet bewaard.
Verschillende soorten cookies
Er zijn functionele en niet-functionele cookies.
 Functionele cookies plaatst NPF altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken.
Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat deelnemers van NPF ingelogd kunnen blijven op de website
wanneer zij dat wensen.
 Niet-functionele cookie zijn cookies die niet nodig voor het goed laten functioneren van de
website. Maar door deze cookies weet NPF welke website onderdelen populair zijn en op welke
plekken de website verbeterd kan worden en stellen NPF in staat om zijn dienstverlening te
verbeteren. Een voorbeeld hiervan zijn standaard analytische cookies.
Cookies blokkeren en verwijderen
Een bezoeker van de website wordt bij een eerste bezoek geattendeerd op het gebruik van cookies
door NPF en de mogelijkheid om cookies in zijn browser uit te zetten. Er wordt geen expliciete
toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd aan de bezoeker. Indien een bezoeker de cookies
accepteert, wordt deze melding niet meer getoond.
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Indien de bezoeker het plaatsen van alle cookies blokkeert, dan zouden websites minder goed kunnen
werken.
Google Analytics
NPF maakt gebruik van Google Analytics. Via de website van NPF wordt een cookie geplaatst van het
Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Via Google Analytics krijgt NPF inzicht
in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op
deze manier kan Nedlloyd Pensioenfonds de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de
websitebezoekers. 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. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor
andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt (waaronder het IP-adres) wordt geanonimiseerd in Google
Analytics. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het
Privacy Shield-Programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is
van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Toezicht op cookiegebruik
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) (www.acm.nl) houdt toezicht op het plaatsen en gebruiken
van cookies op websites.
Evaluatie en wijzigingen
Het cookiebeleid wordt iedere drie jaar geëvalueerd. Aanpassingen in wet- en regelgeving of
rechtspraak kunnen aanleiding geven voor een aanpassing van dit beleid.
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Cookieverklaring
Cookies
Door onze website te gebruiken, accepteert u ook onze cookies. Wilt u geen cookies op uw computer?
In de instellingen van uw browser kunt u de cookies uitzetten.

Gebruik van cookies
Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. We gebruiken cookies om onze website zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij
uw voorkeuren.
Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Wij kunnen
cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden
gebruikt om u op andere websites te identificeren. Informatie uit cookies worden niet aan derden
verstrekt.

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google
Inc. Via Google Analytics krijgt het pensioenfonds inzicht in het bezoek op de website. Denk aan
bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de communicatie
beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.
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