
 
Privacyverklaring 

Op het afgeschermde gedeelte van deze website (www.nedverbak.nl) vindt u waardevolle 
informatie, kunt u documenten downloaden en kunt u zich aanmelden voor de evenementen van 
NVB. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving. Dat 
betekent dat wij: 
• alleen die gegevens verzamelen die u zelf invoert in een formulier, 
• alleen gegevens verzamelen voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, 
• uw persoonsgegevens niet doorgeven aan een derde partij, tenzij dat nodig is om de gevraagde 
dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe zijn verplicht, 
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen, 
• op uw aanvraag uw persoonsgegevens ter inzage bieden, corrigeren of verwijderen. 

Cookiemelding 
Om een goede werking van deze website te bewerkstelligen maken wij gebruik van sessie en 
geanonimiseerde analytische cookies. NVB verzamelt géén gebruiksgegevens en de vergaarde 
informatie blijft anoniem. Deze website maakt gebruik van embedded content van YouTube; deze 
content bevat vaak cookies. Deze gegevens zijn voor NVB niet inzichtelijk en NVB heeft geen invloed 
op het plaatsen van deze cookies. De website van de NVB maakt geen gebruik van advertising 
cookies van derden. 

Wat is een cookie? 
Een cookie is een informatiebestand dat onze website plaatst op uw computer, tablet of telefoon 
(“apparaat”) waarmee u deze website bezoekt. Functionele cookies zijn nodig voor een goede 
werking van de website. Analytische cookies gebruiken wij om de kwaliteit en de effectiviteit van de 
website te meten. 

Doeleinden: 
Wij verwerken gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden: 
– om u toegang te verlenen tot uitsluitend voor NVB-leden bedoelde delen van de website, 
– om u de mogelijkheid te bieden om documenten te downloaden, 
– om u de mogelijkheid te bieden om aan te melden voor NVB-bijeenkomsten, 
– om u toegang te verleden tot een of meerdere online producten van NVB, 
– om uw vragen te beantwoorden of in behandeling te nemen, 
– om onze website te verbeteren. 
 
Wageningen, 20 mei 2018. 
 


