Cookiebeleid

Bijgewerkt op 25/05/2018
1. INTRODUCTIE
BOLTON BELGIUM NV, met hoofdkantoor in Excelsiorlaan 27 bus 3 te 1930 Zaventem (“Onderneming”
of “wij”), handelend in de rol van autonome verwerkingsverantwoordelijke en partner van de groep van
ondernemingen Bolton Group (de “Groep”) gebruikt technologieën op deze website (“Website”) om
informatie te verzamelen die helpt uw online ervaring te verbeteren, in naleving van alle toepasselijke
wetgeving inzake gegevensbescherming en met name op het gebied van: (i) Verordening (EU) nr. 679 van
27 april 2016 (de zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming of "GDPR"), van kracht vanaf
25 mei 2018; en (ii) alle andere wetsbesluiten, beschikkingen, regelgevingen of bepalingen van de bevoegde
nationale en Europese autoriteiten inzake bescherming persoonsgegevens - hierna tezamen de
"Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming".
2. WAT IS EEN COOKIE?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Zij worden
veelal gebruikt om websites te laten werken, of op een betere, meer efficiënte manier te laten werken. Zij
kunnen dit doen omdat websites deze bestanden kunnen lezen en schrijven, waardoor zij u, en belangrijke
informatie die uw gebruik van een website gemakkelijker maakt, kunnen herinneren (bv. door uw
gebruikersvoorkeuren te herinneren).
3. WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?
Hieronder staan de verschillende soorten cookies die wij op de website kunnen gebruiken.
Essentiële cookies (de zogenaamde technische cookies). Deze cookies zijn essentieel voor onze website en
zorgen ervoor dat u door de website kunt bladeren en alle functies kunt gebruiken. Zonder deze essentiële
cookies kan het zijn dat wij u bepaalde diensten of functies niet kunnen aanbieden en dat onze website niet
zo soepel presteert als u zou willen.
Prestatiecookies Prestatiecookies, ook wel analysecookies genoemd, verzamelen informatie over uw
gebruik op deze website en maakt het ons mogelijk de werking ervan te verbeteren. Bijvoorbeeld:
prestatiecookies tonen ons wat de meest bezochte pagina’s op de website zijn, tonen ons de algemene
gebruikspatronen van de website, helpen ons bij het bepalen van problemen die u met de website heeft en
tonen ons of de advertenties effectief zijn of niet.
Functionaliteitscookies Onder bepaalde omstandigheden kunnen we functionaliteitscookies gebruiken.
Functionaliteitscookies helpen ons herinneren welk keuzes u heeft gemaakt op onze website en u betere en
meer gepersonaliseerde functies te bieden, zoals het personaliseren van een bepaalde webpagina, herinneren
of we u hebben gevraagd deel te nemen aan een actie en andere door u verzochte diensten, zoals het bekijken
van een video of een bericht achterlaten op een blog. Al deze functies helpen ons uw bezoek aan de website
te verbeteren.
Eigen profileringscookies. In sommige situaties gebruiken wij onze eigen profileringscookies. Met deze
cookies kunnen wij u een betere online ervaring bieden die het beste past bij uw keuzes en voorkeuren die u
aangeeft tijdens het gebruik van onze website. Al deze functies helpen ons continu uw browserervaring op de
website te verbeteren, ook door u producten en diensten te tonen die bij uw interesse aansluiten.
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Profileringscookies van derden. Cookies van derden zijn die cookies die op onze website worden geplaatst
door onze betrouwbare commerciële partners. Deze cookies maken het ook mogelijk commerciële
aanbiedingen te doen op andere partnerwebsites. Wij hebben geen controle over de informatie van deze
profileringscookies van derden en hebben geen toegang tot deze gegevens. Deze informatie wordt geheel
door de derde partij beheerd zoals beschreven in hun respectievelijke beleid. U kunt deze cookies
uitschakelen op de relevante websites van derden.
4. HOE BEHEER IK DE COOKIES?
Door de instellingen van uw browser te veranderen kunt u beslissen de installatie van elke soort cookies
alleen toe te laten met uw voorafgaande toestemming, of de installatie volledig te voorkomen. Meer
informatie over cookies kunt u vinden op www.youronlinechoices.com. Houd er rekening mee dat de
configuratie van elke browser anders is. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte webbrowsers en
hoe u cookies hierop kunt uitschakelen.
•
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox:
Internet Explorer
Opera
Safari

5. UPDATE VAN DIT COOKIEBELEID
Wij kunnen dit Cookiebeleid wijzigen of bijwerken, ook na verschillende interpretaties, beslissingen,
meningen en beschikkingen met betrekking tot de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Zie
de ingangsdatum boven aan dit Cookiebeleid om te weten wanneer dit Cookiebeleid voor het laatst is
bijgewerkt.
Wijzigingen in dit Cookiebeleid worden vooraf bericht en zullen in elk geval beschikbaar zijn wanneer we
het herziene Cookiebeleid op onze website publiceren. Als wij materiële wijzigingen aanbrengen aan dit
Cookiebeleid, die onze rechten uitbreiden op het gebruik van uw persoonsgegevens die wij al in ons bezit
hebben, zullen wij u hierover berichten en u keuzes bieden met betrekking tot toekomstig gebruik van ons
van deze persoonsgegevens.
6. CONTACT OPNEMEN
Als u vragen heeft over dit Cookiebeleid, of u wilt uw fundamentele rechten uitoefenen, raadpleeg dan ons
Privacybeleid (http://www.carolin.be/docs/privacy_nl.pdf) of neem contact met ons op via
privacy@boltonbelgium.boltongroup.be
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