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Gebruik cookies en vergelijkbare technieken op deze website
Deze cookieverklaring heeft betrekking op www.onlinebibliotheek.nl.
Deze website valt onder de verwerkingsverantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek (KB).
De KB is gevestigd te (2595 BE) Den Haag op het adres Prins Willem-Alexanderhof 5. Ons KvK
nummer is 27377634.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die browsers op computers of andere apparaten
plaatsen. Cookies bevatten meestal informatie over het bezoek aan websites. Deze informatie
wordt bij elk volgend bezoek weer teruggestuurd, waardoor bezoeken aan elkaar gerelateerd
kunnen worden. De inhoud van de cookies waarvoor wij toestemming vragen, wordt bepaald
door de partijen waarmee wij samenwerken.

Functionele cookies
Wij plaatsen functionele cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van deze
website. Deze plaatsen wij op basis van de wettelijke grondslag ‘noodzakelijk voor een
gerechtvaardigd belang’.

Cookies voor analyse
Met jouw toestemming kunnen we ook analytische cookies plaatsen om het gebruik van Onze
Websites te meten. Met ‘Onze Websites’ bedoelen we www.onlinebibliotheek.nl, haar subdomeinen en de websites van openbare bibliotheken die bij ons platform zijn aangesloten.
Hiervoor gebruiken wij de diensten Adobe Analytics en Google Analytics (geladen door
Google Tag Manager). Daarmee houden we onder meer bij hoe bezoekers Onze Websites
gebruiken, welke pagina’s ze bezoeken, waar ze vandaan komen, waar ze op klikken en
welke browser ze gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de
kwaliteit van Onze Websites verbeteren en kunnen we bezoekersstatistieken opstellen. Voor
een zo groot mogelijke bescherming van jouw privacy laten wij het laatste octet (8 cijfers)
van je IP-adres afschermen. We hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google
en Adobe.
Google en Adobe kunnen de via de cookies verkregen informatie gebruiken voor hun eigen
producten en diensten. Zie ook het privacy-beleid van Google Analytics of van Adobe
Analytics.

Advertentie en social media cookies
We kunnen met Google Adwords advertenties plaatsen in de Google-zoekmachine en op
andere websites. Zodra je actief op zo’n advertentie klikt wordt er een cookie van Google
Adwords geplaatst. Het doel van onze advertenties is om degene die erop klikt direct naar een
specifieke pagina of dienst te leiden. Daarnaast kunnen we met deze informatie onze
advertenties effectiever maken. Dit wordt alleen gedaan als je cookies voor
advertentiedoeleinden hebt geaccepteerd. Google kan deze informatie ook relateren aan de
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informatie verzameld met behulp van Google Analytics. Zie het privacybeleid van Google
voor meer informatie. De Google Adwords cookie wordt 90 dagen bewaard.
Op onze website kan een Twitter widget staan wanneer je toestemming hebt gegeven voor het
plaatsen van social media cookies. Als een pagina met een Twitter widget wordt bezocht,
houdt Twitter onder meer bij dat dit bezoek heeft plaatsgevonden. Twitter kan deze
informatie vervolgens koppelen aan andere informatie die zij over je verzameld hebben. Wij
hebben geen invloed op de wijze waarop Twitter met persoonsgegevens omgaat. Zie ook het
privacybeleid van Twitter.

Cookies blokkeren of verwijderen
Je kunt het plaatsen van cookies blokkeren en/of eerder geplaatste cookies verwijderen. De
manier waarop verschilt per browser.
Microsoft Internet Explorer
Meer informatie Microsoft
Mozilla Firefox
Meer informatie Mozilla
Google Chrome
Meer informatie Google Chrome
Safari
Meer informatie Safari

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze cookieverklaring te wijzigen. Wij zullen je op
passende wijze informeren over wezenlijke wijzigingen. Deze verklaring is voor het laatst
gewijzigd op 27 september 2018.

