Cookie Policy

1.

Algemeen

AGIO BV BVBA, met maatschappelijke zetel te 2180 ANTWERPEN (Ekeren), Bist 47, en ingeschreven
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0544.553.941 of (“Wij”
of “Ons”) hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Deze website maakt gebruik van cookies. Deze techniek wordt gebruikt om de goede werking en
functionaliteit van de website en mobiele applicaties en toepassingen te garanderen en om informatie
te verzamelen over uw gebruik hiervan.
Deze Cookie Policy maakt deel uit van de Privacy Verklaring van AGIO.

2.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek van een website opgeslagen kunnen worden op
uw computer of op andere apparaten met internettoegang zoals een tablet of smartphone. In deze
tekstbestanden wordt informatie opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, die bij een later
bezoek kan herkend worden door de website. Wanneer u de website later opnieuw bezoekt, wordt
deze cookie opnieuw verstuurd naar de website. Op die manier herkent de website uw browser.
Deze Cookie Policy beschrijft welke cookies en om welke redenen ze worden gebruikt en hoe u uw
cookie-instellingen kan wijzigen. Houdt er rekening mee dat het uitzetten van de cookies de
functionaliteit van de website zal aantasten.

3.

Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?

De cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•

4.

Om de online diensten te bedienen, sommige cookies zijn noodzakelijk voor de functionaliteit
van de website.
Om de kwaliteit van de online diensten te verbeteren en af te stemmen op de gebruikers.
Om het systeem verder te beveiligen.
Om het gebruik van onze websites te meten (statistische doeleinden).
Om betere en gepersonaliseerde diensten aan te bieden en reclame te maken die
overeenkomt met de interesses van de gebruikers.

Welke cookies gebruiken wij?

Op deze website worden volgende soorten cookies gebruikt:
1.

Noodzakelijke functionele cookies

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om onze onlinediensten op een
goede manier te gebruiken. Wij gebruiken deze cookies om onder meer de volgende voordelen
te garanderen:
-

informatie onthouden die u invult of aanduidt op de verschillende pagina’s. Zo hoeft u niet
altijd al uw gegevens of voorkeuren opnieuw in te vullen of aan te duiden.
uw browserinstellingen uitlezen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen
weergeven.
de website gelijkmatig belasten, waardoor die steeds bereikbaar blijft;

Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website en toepassingen
niet of optimaal werken. Wij zijn niet verplicht om uw toestemming te verkrijgen voor het
gebruik van strikt noodzakelijke cookies.

2. Analytische cookies
Analytische of performance cookies beoordelen de werking van de website en de mobiele apps
teneinde de gebruikservaring te verbeteren. Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers
van onze website en toepassingen te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te
stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren
en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.
NAAM
_ga

TYPE
Analytische

_gat

Analytische

_gid

Analytische

DOEL
Gebruikers statistieken
verzamelen
Gebruikers statistieken
verzamelen
Gebruikers statistieken
verzamelen

DUUR
2 jaar
1 minuut
24 uur

Indien u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan
onmiddelijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

5. Hoelang blijven cookies bestaan?
Op basis van de bestaansduur van cookies maken wij een onderscheid tussen tijdelijke en permanente
cookies.
Tijdelijke cookies worden tijdelijk opgeslagen in uw browser of (mobiele) applicatie. Dat betekent dat
die cookies verwijderd worden zodra u uw browser of (mobiele) applicatie hebt gesloten.
Permanente cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat staan, ook al heeft u uw browser of
(mobiele) applicatie gesloten. Dankzij permanente cookies kunnen we u herkennen wanneer u onze
website of (mobiele) applicatie later opnieuw bezoekt. Permanente cookies blijven op uw apparaat
staan tot een vooraf automatisch bepaalde einddatum bereikt is, tot er een nieuwe cookie

geïnstalleerd wordt, of tot u ze verwijdert via de instellingen van uw browser, (mobiele) applicatie of
mobiel apparaat.
U kan de bewaartermijnen per cookie hier nagaan.

6.

Link naar andere websites en Sociale Media

Onze website kan een link vermelden naar andere websites die niet door ons gehost worden. Ingeval
u deze website / Sociale Media bezoekt, dient u zorgvuldig hun privacy – cookie policy te lezen. Wij
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor hun beleid en handelen.

7.

Hoe kan u cookies beheren en uitschakelen?

Browserinstellingen: het is mogelijk om de cookies uit te schakelen of aan te passen door het
aanpassen van de browser-instellingen. Houdt er rekening mee dat het beperken van cookies een
invloed kan hebben op de goede werking van de website en mobiele applicaties. Op de volgende
website vindt u voor de meeste browsers de werkwijze om cookies te weigeren:
https://www.aboutcookies.org/

Voor meer informatie per type browser, zie ook de volgende links:
•

Mozilla
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren#w_hoewijzig-ik-cookie-instellingen

•

Windows Internet Explorer
https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

•

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

•

Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

8. Wijziging en akkoord met Cookie Policy
AGIO kan deze Cookie Policy op elk moment met onmiddellijke ingang wijzigen om te kunnen blijven
voldoen aan de toepasselijke regelgeving, of aan gewijzigde praktijk, binnen de grenzen van de
toepasselijke reglementering. De meest recente versie van de Cookie Policy wordt steeds op de onze

website geplaatst. Daarom is het aangewezen om deze Cookie Policy regelmatig te raadplegen op de
website.
9.

Contact / vragen

Wanneer u vragen heeft over deze Cookie Policy, kan u contact opnemen met ons opnemen:
AGIO BVBA
Bist 47
2180 ANTWERPEN (Ekeren)
info@agiolaw.be

Deze Cookie Policy is het laatst aangepast op 8 augustus 2018.

