COOKIEVERKLARING
WAT ZIJN COOKIES?
De BKV maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw
harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
WAAR GEBRUIKEN WE COOKIES VOOR?
BKV gebruikt cookies om de website eenvoudiger in gebruik te maken en om de sites beter af
te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de
snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op onze website te verbeteren. Ook
gebruiken we cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee
we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van onze website,
zodat wij de structuur en inhoud van de sites kunnen verbeteren. We kunnen u op basis van
deze informatie niet persoonlijk identificeren.
WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKEN WE?
1. Functionele cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen
dat u de website makkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van uw
inloggegevens, zodat u niet elke keer in hoeft te loggen. Ook het opslaan van de inhoud van
uw winkelwagen of het sluiten van de cookiemelding vallen onder functionele cookies.
2. Analytische cookies
Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te
meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal
mogelijk te maken.
TOESTEMMING
Niet alle cookies zijn gemaakt om uw gegevens te verzamelen. Met functionele cookies
bijvoorbeeld worden geen persoonsgegevens verzameld. Om deze cookies te plaatsen is geen
toestemming nodig. Ze worden daarom direct ingeladen als u de website bezoekt.
Bij analytische cookies is het soms wel maar soms ook niet nodig om vooraf toestemming te
vragen om die te plaatsen. Dat hangt af van de gebruikte instellingen. Op deze website wordt
gebruik gemaakt van Google Analytics. Bij de instelling daarvan hebben wij de handleiding
van de GBA gevolgd. De instellingen zijn daardoor ‘veilig’, zodat deze cookie geplaatst mag
worden zonder uw toestemming. Het wordt daarom direct ingeladen als u de website bezoekt.
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OVERZICHT VAN DE COOKIES DIE OP DEZE WEBSITE GEBRUIKT WORDEN
Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle cookies die op deze website gebruikt worden,
onderverdeeld in de categorieën die hiervoor beschreven zijn. Per cookie is vermeld met welk
doel ze gebruikt worden, welke gegevens ze verzamelen en hoe lang ze worden gebruikt. Let
op: wij kunnen niet instaan voor het privacy beleid van de derden wiens “third-party-cookies”
op uw apparaat terecht komen. Daarvoor verwijzen wij u naar de website van de betreffende
derde.
Noodzakelijk (1)
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als
paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken.
Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Naam

Aanbieder

ASPSESSIONID BKV

Doel

Vervaldatum

Type

Slaat de paginaaanvragen van de
bezoeker op

Sessie Cookie

HTTP

De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website. Er
worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Bijgevolg kan je deze cookies niet weigeren als
je onze website wil lezen.
Analytisch (6)
Dit zijn cookies die worden geplaatst om het aantal bezoekers en gedrag van de bezoeker op
deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de
website zo optimaal mogelijk te maken. Ook kan dit ons helpen ons aanbod uit te breiden,
inhoud beter af te stemmen op de wensen van onze bezoekers, gebruiksvriendelijkheid, enz.
Naam

Aanbieder

Doel

__utm.gif

googleanalytics.com

Trackingcode die details geeft
over de browser en computer
van de bezoeker

__utma

BKV

Verzamelt gegevens over het
aantal keren dat een gebruiker
de website bezoekt, alsook de
eerste en meest recente keer
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Vervaldatum

Type

sessie

Pixel

2 jaar

HTTP

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

_utmb

BKV

Registreert een timestamp wanneer de bezoeker de site op
gaat - om de duur van het
bezoek te meten

1 dag

HTTP

_utmc

BKV

Registreert een timestamp wanneer de bezoeker de site
verlaat - om de duur van het
bezoek te meten

sessie

HTTP

_utmt

BKV

Wordt gebruikt om de snelheid
van het verzoek aan de server
te vertragen

1 dag

HTTP

_utmz

BKV

Verzamelt gegevens over waar
de gebruiker vandaan kwam,
welke zoekmachine werd
gebruikt, op welke link werd
geklikt en welke zoekterm werd
gebruikt

6 maanden

HTTP

Voor cookies met analysedoeleinden vragen we eerst uw toestemming
Voor cookies met analysedoeleinden vragen we u steeds uw toestemming. U kan deze cookies
echter niet uitschakelen via onze website. Wilt u geen gebruik maken van deze cookies? Dan
kan u dit aanpassen in je browserinstellingen. Hoe u dat precies doet, leest u hieronder.
HOE KUNT U COOKIES BEHEREN OF VERWIJDEREN?
De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt
de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om u te waarschuwen als er cookies worden
verzonden naar uw computer. U kunt cookies op een aantal manieren managen. Raadpleeg
uw browserinstructies of helpscherm om meer te weten te komen over hoe u de instellingen
van uw browser kunt aanpassen of wijzigen.
Indien u de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit van invloed zijn op uw ervaring
wanneer u zich op de BKV-site bevindt. U bent dan bijvoorbeeld niet in staat bepaalde
gebieden van een BKV-site te bezoeken of u ontvangt mogelijk geen persoonlijke informatie
als u een bezoek brengt aan de BKV-site.
Als u verschillende apparaten gebruikt om de BKV website te bekijken (bijvoorbeeld uw
computer, smartphone, tablet einz) moet u ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat
wordt aangepast aan uw cookie-voorkeuren. Klik hier voor meer informatie
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GEBRUIK VAN COOKIES - GOOGLE ANALYTICS
BKV maakt gebruik van Google Analytics voor analytische doeleinden. Voor hun privacy beleid
zie Google Analytics: https://www.google.be/intl/nl/analytics/
BKV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website
gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer
(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor
andere Google diensten.
KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name
het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en
gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden
gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens
optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en ze worden niet aan derden
verstrekt.
AANPASSEN COOKIE STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor deze cookie statement aan te passen. Wijzigingen zullen op
deze website worden gepubliceerd.
Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd op 31/12/19.
RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN GEGEVENS
U heeft recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw
(persoons)gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om zich te
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie,
dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de
instellingen van uw browser.

CONTACT
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met ons via info@bkvcbd.be.
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