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COOKIE POLICY
BZB-FEDAFIN WEBSITE

1.

Waarvoor dient deze cookie policy?

1.1.

Deze cookie policy is van toepassing op het gebruik van cookies op de website http://www.bzbfedafin.be (hierna: de “Website”) van BZB-Fedafin (met zetel te Einestraat 21, 9700 Oudenaarde
– Tel.: 055/30.59.89 – e-mail: gdpr@bzb-fedafin.be (hierna ook: “wij” of “ons”).

1.2.

BZB-Fedafin is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens die zij
verkrijgt wanneer u de Website bezoekt (bv. uw IP-adres). Meer informatie over de verwerking
van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy.

1.3.

BZB-Fedafin behoudt zich het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. De
van toepassing zijnde cookie policy kan u steeds op de Website onder de rubriek ‘Cookie Policy’
terugvinden.

2.

Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

2.1.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer
of mobiel apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt en/of raadpleegt.

2.2.

Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt
met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken
onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke
instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden
afgespeeld.

2.3.

Cookies kunnen zowel door BZB-Fedafin zelf geplaatst worden ("first party cookies") als door
derden ("third party cookies"). In dat laatste geval worden bepaalde gegevens door het
gebruik van onze website aan derden verzonden, bv. aan Google Analytics, voor het meten
van het gebruik van de website.

3.

De cookies op onze Website
Er bestaan verschillende soorten cookies.
i.

Sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden, maar
verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit.
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ii.

Permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw toestel, in ieder geval
tot hun duurtijd verloopt.

iii.

Puur technische cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de
Website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d.

iv.

Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal
bezoekers van de Website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics).
Een overzicht van de cookies waarvan BZB-Fedafin gebruik maakt op haar website, kan u
opvragen door een mail te sturen naar gdpr@bzb-fedafin.be.

4.

Cookies beheren of verwijderen
Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de
instellingen van uw webbrowser).
Afhankelijk van uw webbrowser, kan dit via één van onderstaande links:
-

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/278835/how-to-delete-cookie-filesin-internet-explorer
Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&
hl=nl
Firefox:https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websitesopgeslagen

Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde
(grafische) elementen of toepassingen op de Website minder goed zullen functioneren.
Voor het uitoefenen van uw rechten in verband met cookies die persoonsgegevens traceren,
verwijzen we naar onze privacy policy.

Vragen? Contacteer ons gerust via gdpr@bzb-fedafin.be
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