Cookiebeleid
Dit cookiebeleid is van toepassing op de website van Flandrien n.v. (“Flandrien”, “we” of
“wij”). Flandrien is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 8940 Wervik, Vagevuurstraat 25, België en met
ondernemingsnummer BE 0841.376.218.
Het doel van dit cookiebeleid is om u informatie te verschaffen over het gebruik van cookies
door Flandrien. Het cookiebeleid moet samen gelezen worden met het privacybeleid van
Flandrien. Dit kan geraadpleegd worden via volgende
link: https://www.flandrienkaas.be/documenten/privacypolicynl.pdf.
Het cookiebeleid kan aangepast worden, onder meer ten gevolge van nieuwe
ontwikkelingen op onze website die het gebruik van cookies vereisen. Wij adviseren u
daarom dit cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Wanneer er zich ingrijpende wijzigingen
zouden voordoen, zullen wij dit aankondigen op onze startpagina.
Deze versie van het cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.
I.

ONZE WEBSITE EN COOKIES

Bij een bezoek aan onze website (www.flandrienkaas.be) verzamelen wij op
geautomatiseerde wijze bepaalde informatie met behulp van cookies. We kunnen ook
andere technologieën aanwenden zoals pixeltags, browsersanalysetools, server logs en
webbakens (“web beacons”) voor soortgelijke doelstellingen als beschreven in dit
cookiebeleid. Bovendien kunnen deze technologieën aangewend worden op onze website,
in e-mails bestemd voor marketing of onze nieuwsbrief, op websites van verbonden
vennootschappen enz. om na te gaan of berichten zijn geopend en op links is geklikt. De
onderstaande informatie over cookies is eveneens van toepassing op deze andere
technologieën. De informatie die wij verzamelen via cookies en andere hulpmiddelen wordt
op niet-identificeerbare wijze gebruikt zonder enige verwijzing naar uw persoonsgegevens.
II.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die geïnstalleerd worden op uw browser, computer of
mobiele telefoon bij bezoek aan een website. Zij zorgen ervoor dat een website uw apparaat
kan herkennen bij een volgend bezoek aan diezelfde website of een website binnen
hetzelfde netwerk. Cookies hebben verschillende doelstellingen: verzekeren dat de website
rekening houdt met de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker door bijvoorbeeld
taalinstellingen en inloggegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de
inhoud van de website aan te passen enz.

III.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Flandrien gebruikt cookies voor uiteenlopende redenen: het technisch en functioneel beheer
van onze website, het personaliseren van uw websitebezoek, het verzamelen van
commerciële en marketinggerelateerde informatie en om gebruikers in de mogelijkheid te
stellen inhoud te delen.
Hieronder vindt u een samenvatting van de cookies die Flandrien gebruikt op haar website:
Advertising cookies
We gebruiken hoofdzakelijk cookies van derden van bedrijven, zoals [bv. LinkedIn, Lotame,
Google, ADNXS, LinkedIn, BlueKai], om advertenties af te stemmen op uw persoonlijke
interesses, het aantal keren u dezelfde advertentie ziet te beperken, ons in staat te stellen
de effectiviteit van de advertentiecampagne te meten en het gedrag van onze gebruikers na
het zien van de advertentie te begrijpen.
Analytical en tracking cookies
We gebruiken hoofdzakelijk cookies van derden van bedrijven, zoals [bv. Google Analytics],
om te begrijpen hoe gebruikers op onze website terechtkomen en hoe zij hierop interageren
met ons. We gebruiken deze cookies ook om inzicht te krijgen in de werking van onze
mediacampagnes. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website en
campagnes te evalueren en verbeteren. Zo pogen wij uiteindelijk gebruikerservaring in al
haar facetten te optimaliseren.
Functionele cookies
We hanteren functionele cookies om onze website in staat te stellen om de door u gemaakte
keuzes te onthouden (zoals uw taalvoorkeur) en om zo verbeterde en meer persoonlijke
functies aan te bieden. Deze cookies kunnen uw onlineactiviteiten op andere websites niet
volgen en verzamelen geen informatie die later kan worden gebruikt voor
marketingdoeleinden. Evenmin onthouden deze cookies welke websites u hebt bezocht, met
uitzondering van uw bezoek aan onze website.
Prestatiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over uw bezoek en gebruik van onze website,
bijvoorbeeld welke pagina’s u het vaakst bezoekt, en of u foutmeldingen ontvangt van
bepaalde pagina’s. Ze verzamelen geen informatie die de gebruiker identificeert. Alle
informatie verzameld door deze cookies, gebeurt anoniem en wordt enkel aangewend ter
optimalisatie van onze website.
Beveiligingscookies
Het gebruik van beveiligingscookies verzekert de veiligheid van onze website.
Social sharing cookies
We wenden ‘social sharing’ cookies van [bv. LinkedIn, Twitter, Google, Facebook] aan om u
in staat te stellen interessante inhoud op sociale netwerk platforms te delen. Nu en dan
kunnen we u een aantal gerichte advertenties presenteren via deze platforms op basis van
uw interactie met onze website.

IV.
HOE KAN U ONZE COOKIES VERWIJDEREN, BLOKKEREN OF UW COOKIE-INSTELLINGEN
WIJZIGEN?
Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast ten einde alle cookies te weigeren, zal ons
systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. Door onze website te
gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we cookies op uw apparaat plaatsen.
Wanneer u cookies wil blokkeren, bestaande cookies wil verwijderen of uw cookieinstellingen wil wijzigen, dan moet u dit doen via uw browserinstellingen. Deze instellingen
vindt u in de “opties” of “voorkeuren” menu van uw internetbrowser.
Voor meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies, raden wij u aan
volgende website te raadplegen: http://www.allaboutcookies.org/.
Wij willen u echter in herinnering brengen dat het verwijderen of blokkeren van cookies met
zich mee zal brengen dat zekere delen van onze website of bepaalde grafische elementen
niet langer toegankelijk zijn voor u of er niet even aantrekkelijk uitzien. Bovendien kan de
toegang tot het gebruik van specifieke applicaties geweigerd worden.
V.

VRAGEN?

Indien u verder nog vragen of klachten heeft in verband met de website van Flandrien of het
cookiebeleid, kan u ons altijd contacteren via info@flandrienkaas.be.

