COOKIE POLICY WOODWINGS

Artikel 1 Algemeen – waarvoor dient deze cookie policy?
1.1.

Deze cookie policy is van toepassing op het gebruik van cookies op de
website https://www.campwoodwings.com (hierna: de “Website”) van
BVBA WOODWINGS (met zetel te Terbermenweg 46, 3540 Herk-de-Stad,
e-mail: info@campwoodwings.com) (hierna ook: “wij” of “ons”).
WOODWINGS 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:
https://www.campwoodwings.com/nl/ /voorwaarden-privacybeleid .

1.2.

Deze cookie policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is
te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Voorwaarden en
privacybeleid’ op de Website. Wij behouden ons het recht voor om deze
cookie policy op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend
gemaakt worden op de Website.

Artikel 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 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. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een
derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een
website.

Artikel 3 De cookies op de Website
3.1.

WOODWINGS maakt gebruik van verschillende soorten cookies op de
Website:
- Sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde
voorkeuren bijhouden, maar verdwijnen wanneer u uw browsersessie
afsluit.

- Permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw
toestel, in ieder geval tot hun duurtijd verloopt.
- Puur technische cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal
functioneren van de Website, om bepaalde grafische elementen weer te
geven e.d.
- 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).
3.2.

Hieronder vindt u een meer gedetailleerde opsomming en beschrijving van
de cookies op de Website:

Naam cookie

Functie/doel

Oorsprong

Bewaartermijn

Language

Dit is om je taalvoorkeur te registreren.

Eigen

1 jaar

__cfduid

Wordt gebruikt door het chatprogramma Zopim
om vertrouwd webverkeer te identificeren.

Derde partij

1,5 jaar

__zlcmid

Wordt gebruikt door het chatprogramma Zopim
om vertrouwd webverkeer te identificeren.

Derde partij

1 jaar

__zlcprivacy

Als je geen chatfunctie van Zopim wil, kun je dit
vanaf het chatscherm uitschakelen. Deze cookie
wordt dan geplaatst om je voorkeur te onthouden.

Derde partij

1 jaar

Has_js

Deze cookie word gebruikt om de inhoud van de
website up-to-date te houden.

Eigen

Sessie

_fbp

Deze cookie wordt verstrekt door Facebook voor
marketingdoeleinden, zoals realtime bieden.

Derde partij

1 dag

_gid

Om de Website te helpen analyseren hoe
gebruikers deze gebruiken.

Derde partij

24 uur

_gat

Om de Website te helpen analyseren hoe
gebruikers deze gebruiken.

Derde partij

1 minuut

_ga

Om de Website te helpen analyseren hoe
gebruikers deze gebruiken.

Derde partij

2 jaar

Fr / tr

Om je te helpen met het delen van content en
updaten van je status op Facebook. Meet
conversies en zorgt voor gerichte aanbiedingen op
sites van derden.

Derde partij

3 maanden

Artikel 4 Cookies beheren of verwijderen
4.1.

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:
- Internet Explorer : https://support.microsoft.com/nlbe/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookies
- Google Chrome :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3
DDesktop&hl=nl
- FireFox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelenwebsites-voorkeuren
- Safari:
https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
- iOS:
https://support.apple.com/nl-be/HT201265

4.2.

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.

Vragen? Contacteer ons gerust: info@campwoodwings.com

