Cookie Policy SAAM*
Onze website maakt gebruik van cookies als u de website of het intranet bezoekt. Een cookie is een
bestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden
bijvoorbeeld gebruikt om u bij een volgend bezoek automatisch in te loggen. Met cookies bedoelen wij in
dit document alle opslagmogelijkheden die moderne browsers bieden, dus cookies, HTML local storage
etc.. Hoewel deze vormen van opslag in technische zin allemaal anders zijn, gaat het in dit document om
de intentie: het in de browser opslaan van gegevens.
Wij maken onderscheid tussen de volgende categorieën cookies:
Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website/intranet. De meeste van deze
cookies worden automatisch geplaatst. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden
gebruikt. Zo wordt er op onze sites gebruik gemaakt van cookies om in te kunnen loggen en om
instellingen en voorkeuren te onthouden. Wij hebben geen inzicht in deze cookies al worden ze wel door
de software gebruikt om bv ingelogd te kunnen blijven.
Video's die via de website geüpload zijn worden afgespeeld met behulp van een video player. Deze
video player slaat enkele gegevens lokaal op in de browser. Deze gegevens beslaan voorkeuren en
gebruiksgegevens en bevatten geen persoonsgegevens. Ook worden deze gegevens niet verzonden naar
andere servers.
Specifiek worden Google Analytics cookies niet toegepast in het intranet van een School-account en ook
niet in websites die wij hosten voor scholen. Wij hebben de configuratie van Google Analytics zodanig
uitgevoerd dat voor het plaatsen van de bijbehorende cookies geen toestemming vooraf nodig is. Lees
meer over de cookies van Google Analytics.
'Sociale media' cookies
Een school kan ervoor kiezen widgets te gebruiken van bijvoorbeeld Twitter of Facebook. Hiermee kunnen
scholen de bijdragen die op deze andere platformen zijn geplaatst direct op de website tonen. De widgets
zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van cookies. Om te zien wat zij met
eventuele persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kunt u
de privacyverklaringen van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien. De widgets
worden pas actief nadat u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van Sociale media cookies.
'Van derden in bijdragen' cookies
Als een gebruiker een bijdrage plaatst op de website dan kan daarin content zitten die op andere sites
wordt gehost. Voorbeelden van voorkomende content zijn bijvoorbeeld video's van YouTube of Vimeo.
Andere voorbeelden van sites die regelmatig gebruikt worden zijn Onedrive.com, Leraar24.nl en
MyAlbum.com. Het is niet mogelijk een uitputtende lijst van mogelijke sites te geven omdat gebruikers zelf
de bijdragen plaatsen.
Bij het tonen van deze bijdragen kunnen cookies worden geplaatst door de desbetreffende site die de
content host. Om te zien wat deze diensten met eventuele persoonsgegevens doen die zij met deze code
binnen krijgen, kunt u de privacyverklaringen van de desbetreffende diensten (welke regelmatig kunnen
wijzigen) inzien. De content die op andere sites wordt gehost wordt pas getoond nadat u toestemming
heeft gegeven voor het plaatsen van derden in bijdragen cookies.

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan
Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker

