COOKIEBELEID

De bescherming van uw privéleven is een prioriteit voor ons. Hiertoe verbinden wij ons
de persoonsgegevens van onze online gebruikers, verzameld dankzij cookies, tags,
tracers (hierna algemeen “cookies” genoemd), te beschermen en ze te verwerken met
de grootste zorg, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
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1. Algemene informa7e
Cookies zijn kleine bestanden van gegevens of tekst die op uw lokale computer worden
geplaatst door websites of applicaCes. Zulke cookies kunnen verschillende doeleinden
nastreven. We onderscheiden funcConele cookies (bijvoorbeeld, als u een taalkeuze
maakt of als u aankopen toevoegt aan uw “mandje”), (Cjdelijke) sessiecookies en
trackingcookies (die het door u aangenomen gedrag op de website analyseren en
opslaan om u een opCmale gebruikerservaring te garanderen).
AHankelijk van het gebruikte type cookies, kan de door een cookie verzamelde
informaCe persoonsgegevens bevaIen. In dit geval worden deze gegevens verwerkt
volgens ons Privacycharter.
Elke vraag of verzoek betreﬀende de verwerking van cookies kan gericht worden naar
het volgende e-mailadres : privacy@nexum.eu

2. Soorten gebruikte cookies
Onder voorbehoud van uw voorafgaande toestemming (via de pop-up gepubliceerd op
onze Website), kunnen we op uw computer de volgende cookies installeren, die wij
hier onderscheiden in funcCe van hun ﬁnaliteit:
-

Essen7ële/ Strikt noodzakelijke cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed funcConeren van onze website en
kunnen niet gedeacCveerd worden. Ze worden geconﬁgureerd als antwoord op
de acCes die u onderneemt op onze website, zoals uw
vertrouwelijkheidsparameters vaststellen, uw aanmeldingsgegevens vaststellen
of onze formulieren invullen. Deze cookies laten toe uw navigaCe op onze
website te vergemakkelijken (bijvoorbeeld, terugkeren op een voorgaande
pagina, etc.).

-

Niet-essen7ële cookies
Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor het goed funcConeren van onze
website maar ze helpen ons u een verbeterde en gepersonaliseerde
gebruikerservaring voor te stellen.
o Func7onele cookies:
Dankzij deze cookies kunnen wij u een gebruik en gebruikerservaring
van onze website voorstellen die opCmaal en gepersonaliseerd is. Deze
cookies kunnen op uw computer worden geplaatst door onze zorgen of
door externe leveranciers waarvan wij de diensten op onze pagina’s
hebben toegevoegd.
o Analy7sche cookies:
Met deze cookies kunnen wij de bezoeken van en het verkeer op onze
website analyseren, om het funcConeren van onze website te kunnen
meten en verbeteren. Deze cookies laten ons toe te zien welke pagina’s
het populairst zijn en welke de navigaCegewoontes van onze bezoekers
zijn.

o Gerichte reclame cookies:
Wij en onze publicitaire partners kunnen deze cookies op onze website
plaatsten om toe te spitsen op uw voorkeuren en u relevante reclame
voor te stellen in funcCe van uw interesses. Het kan zijn dat u deze
reclame ziet op andere websites die u bezoekt.

3. Levensduur van de cookies

De levensduur van de cookies zal niet langer zijn dan 13 maanden, dit met uitsluiCng
van cookies van derden waarvan de duur langer kan zijn.
4. Beheer van de cookies
De gebruiker kan het gebruik van de cookies limiteren of kan ze deacCveren door de
instellingen of opCes van zijn browser aan te passen (Explorer, Edge, Firefox, Chrome,
Safari,…). Via zijn browser kan de gebruiker ook het geheel of een gedeelte van de
cookies die op zijn apparaat zijn opgeslagen bekijken en opkuisen. De gebruiker kan
instrucCes hiertoe terugvinden door het menu “Help” op zijn browser te raadplegen.
Onze website of bepaalde van haar funcConaliteiten kunnen hierdoor mogelijks niet
meer funcConeren.
5. Updates
Op elk moment kunnen wij ons cookiebeleid updaten door een nieuwe versie op onze
website te publiceren. Het is bezoekers dus aangeraden deze regelmaCg te
consulteren.
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