COOKIE POLICY AVINITI NV
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine databestanden waarmee een website aan uw browser
vraagt om die op uw computer of mobiel apparaat te bewaren wanneer u
de website of bepaalde pagina’s bezoekt. De cookies laten de website
toe om uw acties of voorkeuren na verloop van tijd te ‘onthouden’.
De meeste browsers aanvaarden cookies, maar gebruikers kunnen hun
browsers zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of
verwijderd telkens wanneer gewenst.
Cookies bevatten gewoonlijk de naam van de website waar het cookie
vandaan komt, hoe lang het cookie op uw apparaat zal blijven, en een
waarde, wat meestal een willekeurig gegeneerd uniek nummer is.
Sommige cookies zullen worden verwijderd zodra u de website verlaat
(de zogenaamde ‘sessiecookies’), andere cookies zullen op uw
computer of mobiel apparaat bewaard blijven en zullen ons helpen om
u te identificeren als een bezoeker van onze website (de zogenaamde
‘permanente cookies’).
Waarom gebruiken wij cookies?
Op onze Website worden cookies voor diverse doeleinden gebruikt.
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring op de Website te
verbeteren en om uw surfgedrag in kaart te brengen (bv. de pagina’s
die u heeft bezocht en de tijd die u op die pagina doorbracht).
Cookies maken onze Website gebruiksvriendelijker en staan ons toe om
onze Website beter af te stemmen op uw interesses en behoeften.
Cookies worden ook gebruikt om de snelheid van uw toekomstige
activiteiten en ervaringen op de Website op te drijven. Wij
gebruiken bijvoorbeeld cookies om uw taalvoorkeuren te onthouden.
Wij gebruiken ook cookies om op anonieme wijze samengevoegde
statistieken te verzamelen die ons toelaten om te begrijpen hoe onze
Website wordt gebruikt en hoe wij onze diensten kunnen verbeteren.
Welke cookies gebruiken wij?
_ga
levensduur: 2 jaar
doel: Google Analytics cookies worden gebruikt om anoniem de
activiteit van bezoekers te volgen als ze doorheen de website
navigeren, met als doel om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.
_gid
Levensduur: 24 uur
doel: Google Analytics cookies worden gebruikt om anoniem de
activiteit van bezoekers te volgen als ze doorheen de website
navigeren, met als doel om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.

_gat
levensduur: 1 minuut
doel: beperkt het aantal requests naar de Google Analytics server.
De website bevat geen cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het
functioneren van de website. Alle cookies kunnen dus worden
uitgezet.
Hoe kan u cookies beheren of verwijderen?
U kan op ieder moment cookies beheren of verwijderen via de
instellingen van uw internetbrowser, wat u toelaat bepaalde of alle
cookies te blokkeren. Het uitschakelen van cookies zal de diensten
die wij kunnen aanbieden beperken en kan uw gebruikerservaring
beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat u
handmatig uw voorkeuren moet aanpassen telkens wanneer u onze
Website bezoekt. Ga voor meer informatie over het beheren en/of
verwijderen van cookies naar de pagina die relevant is voor uw
browser:

Safari
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
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