
Cookiebeleid Nordea Asset Management 
(NAM) voor de online training over
“Verantwoord Beleggen”

*Dit zijn links naar sites van derden, waar wij geen controle over hebben – wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid, mocht er een link incorrect zijn.

Cookies

Wat zijn cookies? 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die letters en cijfers bevatten en op uw computer of apparaat geplaatst worden. Cookies worden aangemaakt wanneer u 
een website bezoekt die gebruikmaakt van cookies. Hiermee kunnen pagina’s die u binnen de site bezoekt worden getraceerd, en kunt u bij een volgend bezoek 
verdergaan waar u gebleven was. Ook worden uw gebruikersinstellingen, zoals market domain, type belegger en taal, in de cookies opgeslagen.

Waarom gebruiken we cookies bij deze training?
We gebruiken cookies om uw vooruitgang gedurende de training te volgen. Hierdoor kan u de training hervatten indien u deze niet vervolledigd gedurende één 
sessie. 
De gegevens worden niet gebruikt om individuele bezoekers te identificeren.
Wilt u cookies beheren en verwijderen, ga dan naar uw browserinstellingen, zoals hieronder nader wordt omschreven. Op elke landspecifieke website maken 
we gebruik van andere cookies.

Deze training maakt GEEN gebruik van de volgende categorieën van cookies:
Cookies voor marketing, anonieme cookies van derden:
Deze cookies kunnen gebruikt worden om bezoekers tussen websites te traceren. Ze kunnen gebruikt worden om van elke bezoeker een profiel samen te stellen 
betreffende diens zoek- en surf geschiedenis.
Cookies voor marketing en doelgericht adverteren:
Deze cookies kunnen worden gebruikt om surfgedrag en -activiteiten te traceren. Deze informatie kan worden gebruikt om de bezoeker relevante, gepersonali-
seerde marketinginhoud aan te bieden.

Beheren en weigeren van cookies
U kunt met behulp van uw browserinstellingen cookies accepteren of weigeren. Denk er wel aan dat het beperken van het gebruik van cookies de functionaliteit 
van een website kan beïnvloeden. Veel van de interactieve functies die websites bieden zijn cookie-afhankelijk, waardoor na uitschakelen of blokkeren van 
cookies deze diensten niet meer werken of niet meer effectief zijn.
Als u ervoor kiest om cookies te weigeren voor deze training, zullen de reeds vervolledigde onderdelen van de training niet worden opgeslagen tussen de ver-
schillende sessies. Het is dan nog steeds mogelijk de training af te ronden in één sessie. 
De methode voor het beheren van cookies kan verschillen per webbrowser. Volg voor het instellen van uw webbrowser de onderstaande instructies, die recht-
streeks afkomstig zijn van de fabrikant van de webbrowser*.

• Microsoft Internet Explorer (IE)
• Google Chrome
• Safari 
• Firefox 

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
http://support.apple.com/kb/PH5042
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

