Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies op onze website
Een cookie is een bestand dat onthoudt wat je op onze website doet. Wij plaatsen deze cookies op je
computer, tablet of mobiele telefoon als je onze website bekijkt. We gebruiken ze om:
 onze website te laten werken en te verbeteren;
 onze service en pensioenproducten te verbeteren;
 informatie op de website op je af te stemmen. Je leest dan specifieke informatie over je pensioen.
Wij gaan voorzichtig om met je persoonsgegevens
Wij maken afspraken met Achmea pensioenservices om je privacy te beschermen. Bijvoorbeeld
afspraken over de beveiliging van je persoonsgegevens. Ook zijn onze systemen en programma’s
goed beveiligd. Je telefoonnummer en e-mailadres slaan we nooit op in cookies. Je leest er meer
over in onze privacyverklaring. Bijvoorbeeld wat je rechten zijn. Wij plaatsen ook cookies van andere
bedrijven. Voor hun eigen doelen. Daarvoor geldt het privacybeleid van dat bedrijf.
Wij plaatsen 2 soorten cookies
 Functionele of noodzakelijke cookies. Zo werkt onze website technisch goed en veilig.
 Analytische cookies. Hiermee verzamelen we anoniem informatie over bijvoorbeeld het gebruik
van onze site. Zo kunnen we de site verbeteren en gebruikersvriendelijk maken. Ook slaan we er
gegevens mee op:
o technische gegevens, zoals het IP-adres, de browser en het apparaat dat je gebruikt;
o de site die je naar onze site leidde;
o wanneer en hoe lang je onze site bezoekt of gebruikt;
o welke pagina’s je bezoekt op onze site.
In elke internetbrowser kun je cookies verwijderen
Misschien gebruik je op internet meer dan 1 internetbrowser. Bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari,
Chrome of Microsoft Edge. Je kunt bij de instellingen op elke browser cookies verwijderen.
Kijk af en toe of onze cookieverklaring is veranderd
Wij kunnen de cookieverklaring namelijk aanpassen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in de wet.
Overzicht van cookies die wij plaatsen
Naam van de cookie

Soort cookie

Partij die de

Doel

cookie plaatst

Zo lang bewaren we
de gegevens

RequestVerificationToken

Functioneel

Achmea

Controle of u bent wie u bent

Tijdens uw sessie

ASPXAUTH

Functioneel

ASP.NET

Controle of u met uw eigen mobieltje inlogt

Tijdens uw sessie

AspNet.Cookies

Functioneel

ASP.NET

Controle of u met uw eigen mobieltje inlogt

Tijdens uw sessie

ASP.NET_SessionId

Analytisch

ASP.NET

Samenvoegen van uw sessies tot 1
gebruiker

Tijdens uw sessie

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Analytisch

Sitecore

Analyse van het gebruik van onze site

10 jaar

ga

Analytisch

Google

Analyse of u een bestaande of nieuwe
gebruiker bent

2 jaar

gat

Analytisch

Google

Analyse die Google helpt het aantal
technische vragen te beperken

10 minuten

gid

Analytisch

Google

Analyse van uw surfgedrag en de pagina’s
die u bekijkt

24 uur

svtri

Analytisch

Relay42

Bewaren van uw keuzes voor cookies

2 jaar

svs

Analytisch

Relay42

Bewaren van uw keuzes voor cookies

2 jaar

