Cookiebeleid
COOKIEBELEID VAN COLDSET PRINTING PARTNERS
Versie van toepassing sedert 5 februari 2019
Dit cookiebeleid legt uit op welke manier Printing Partners Brussels NV en Printing Partners
Paal-Beringen NV (hierna samen “Coldset Printing Partners” of “we”) gebruik maken van
Cookies op de website van Coldset Printing Partners (hierna “Website”).
Het cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. Enkel de meest recente versie is van
toepassing op het gebruik van de Website.
1. Definities
Apparaat: jouw computer, tablet, smartphone of andere apparatuur waarmee je de Website
bezoekt.
Cookies: tekst- of andere bestanden en gelijkaardige technologieën die informatie opslaan of
raadplegen op jouw Apparaat, zoals nader toegelicht hierna.
Gebruikers: de bezoekers van de Website.
2. Wat zijn Cookies?
Onder Cookies worden de volgende technologieën en bestanden verstaan:
De eigenlijke cookies zijn kleine bestanden die bij het gebruik van de Website op je Apparaat
worden gezet en/of van je Apparaat worden gelezen.
Tags of pixels zijn synoniemen van elkaar. Het gaat hierbij telkens om stukjes code die
worden uitgevoerd door je browser (vb. Internet Explorer) als je de Website bezoekt.
Logfiles zijn bestanden die informatie verzamelen over de activiteiten van je Apparaat of een
toepassing op je Apparaat, bv. je web browser.
Tenslotte worden ook instellingen en informatie op je Apparaat, en van de toepassingen
die erop aanwezig zijn, gebruikt. Deze kunnen informatie bevatten over het type van toestel,
de instellingen van een toepassing enz.
De hiervoor vermelde Cookies zijn:
•

soms tijdelijk (sessie Cookies), deze worden verwijderd als je de browser afsluit,

•

soms permanent (persistent Cookies), deze blijven staan tot ze vervallen of tot je ze
wist,

•

soms eerste partij cookies: dit zijn Cookies gebruikt door de Website,

•

soms derde partij cookies: dit zijn Cookies gebruikt door websites die tot een ander
domein behoren dan de Website.

3. Waarom gebruikt Coldset Printing Partners Cookies?
Coldset Printing Partners gebruikt Cookies om de volgende redenen:
•

Om de Website goed te laten functioneren

•

Om de werking en inhoud van de Website te verbeteren.

Hierna vind je meer uitleg over elk van deze gebruiken.

3.1. Cookies voor het goed functioneren van de Website
Deze Cookies laten toe om vlot te navigeren op de Website. Zo wordt cookie
‘qtrans_front_language’ gebruikt om de Website in de taal van jouw voorkeur weer te geven.
Deze cookie blijft maximaal een jaar geldig.
3.2. Cookies om de werking en inhoud van de Website te verbeteren
We meten continu welke onderdelen van de Website het meest interessant zijn en houden in
de gaten dat alles naar behoren werkt. Dit is niet alleen interessant voor ons, maar ook voor
jou. Dankzij deze inzichten kunnen we de opbouw, navigatie en inhoud van de Website
verbeteren en nieuwe versies testen.
Via de informatie die wij zo verzamelen maken we beschrijvende statistieken. Voorbeelden
zijn het aantal Gebruikers, de tijdsduur van een bezoek en de volgorde van bezochte pagina’s.
Deze statistieken zijn opgeteld over vele Gebruikers. We kunnen deze dus niet herleiden naar
individuele Gebruikers.
De Website gebruikt hiertoe Google Analytics, waarbij de tijdelijke cookies (_gat en _gid) en
de permanente cookie ‘_ga’ met een maximale bewaartermijn van 2 jaar geplaatst worden.

4. Cookies uitschakelen of wissen
Je kan de Cookies die Coldset Printing Partners en/of derden gebruiken uitschakelen zoals
hierna beschreven. Informatie over het weigeren en wissen van cookies kan je op volgende
websites terugvinden:
Google Chrome: over het verwijderen van bestaande Cookies en weigeren van nieuwe
Cookies. Klik hier
Internet Explorer: over het verwijderen van bestaande Cookies en weigeren van nieuwe
Cookies. Klik hier
Firefox/Mozilla: over het weigeren van nieuwe Cookies. Klik hier
Safari: over het verwijderen van bestaande Cookies en weigeren van nieuwe Cookies. Klik
hier
Opera: over het verwijderen van bestaande Cookies en weigeren van nieuwe Cookies. Klik
hier
5. Verwerking van persoonsgegevens
Indien Cookies persoonsgegevens over jou verzamelen doen zij dit in overeenstemming met
het privacybeleid van Coldset Printing Partners.

