COOKIEBELEID
________________________________________________________________
Delvaux Design Coordination et Finance S.A., en/of haar verbonden
ondernemingen en dochterondernemingen (hierna "we/wij, onze " of "Maison
Delvaux"), verbinden zich ertoe uw privacy te beschermen (hierna "u, uw"). In
dat kader beschermt La Maison Delvaux de persoonsgegevens van haar klanten,
prospectieve klanten en gebruikers/bezoekers online, met name deze die
verzameld worden door middel van cookies, tags en tracking cookies (algemeen:
cookies) en behandelt ze met de grootste zorgvuldigheid.
Ons cookiebeleid ("Beleid") maakt integraal deel uit van ons Privacybeleid. Lees
ze beiden aandachtig.
Wij danken u omdat u hebt besloten ons te bezoeken en wensen u aan
aangenaam bezoek aan onze website https://www.delvaux.com ("Website").
1. Over cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die opgeslagen worden op uw apparaat
wanneer u onze Website bezoekt. Cookies kunnen informatie bevatten over uw
gebruik van onze Website of ons toelaten u en uw apparaat te herkennen bij uw
toekomstige bezoek aan onze Website. Meer informatie over cookies vindt u op
http://www.allaboutcookies.org en http://www.youronlinechoices.eu.
U bent niet verplicht om (alle) cookies te aanvaarden. Echter, als u onze cookies
niet aanvaardt of verwijdert, dient u te beseffen dat u bepaalde functies van onze
Website niet ten volle zult kunnen benutten en/of dat de gebruikerservaring niet
optimaal zal zijn. Meer informatie over hoe u cookies kunt uitschakelen en/of
verwijderen vindt u in deel 4 hieronder.
2. Wat voor soorten cookies gebruiken we?
Hier is een lijst van de verschillende soorten cookies die we gebruiken op onze
Website:
•
•

•

Strikt noodzakelijke cookies - essentiële cookies om u toe te laten onze
Website te bekijken en de functies ervan te gebruiken;
Analytische/prestatie cookies - cookies die informatie verzamelen over uw
gebruik van onze Website, zoals de pagina’s/functies die u het vaakst
bezoekt. Deze cookies laten ons toe de werking van onze Website te
verbeteren;
Functionele cookies - cookies die de Website toelaten uw keuzes te
onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of regio) en u een verbeterde,
meer gepersonaliseerde ervaring aan te bieden;
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•

Tracking pixels van derden (Facebook, Pinterest, Twitter, Google
AdWords, YouTube & Doubleclick) staan ook op onze Website in het
kader van onze diverse reclamecampagnes. Deze worden gebruikt om
een meer diepgaande analyse van de prestatie van reclamecampagnes
toe te laten en advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw
interesses.

3. Lijst van cookies die gebruikt worden op onze Website
Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van de cookies die gebruikt worden op
onze Website, hun doel, soort en oorsprong:
•

Google Analytics (ga, _gid, _gat, _utma, _utmt, _utmb, _utmc, _utmz et
_utmv)

Doel: deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe
bezoekers deze Website gebruiken. We gebruiken deze informatie om rapporten
te genereren en ons te helpen de Website te verbeteren. Cookies verzamelen
informatie anoniem, zoals het aantal bezoekers van de Website, hoe ze op onze
Website terechtkomen en de pagina’s die ze bezoeken. Tot slot worden deze
cookies ook gebruikt om advertenties aan te bieden die nauwer aansluiten bij uw
interesses, op basis van een analyse van uw surfgedrag;
Eigenaar van cookie: derde;
Soort cookie: analytisch/prestatie cookie (permanent);
Informatie: De informatie over uw gebruik van deze Website die door het cookie
wordt gegenereerd, wordt door Google gestuurd naar servers in de Verenigde
Staten, waar ze wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies van
cookies, raadpleeg van Privacybeleid van Google;
Geldigheid van cookie: _ga: 2 jaar, _gid: 24 uur.

Doel

Soort

Meting van
Permanent
bezoekers
(statistieken
over bezoeken)

Oorsprong

Geldigheidsduur

Cookies van
derde (Google
Analytics)

Max. 2 jaar
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U kunt vermijden dat Google deze informatie (cookies en IP-adressen) verzamelt
en gebruikt door de Google Analytics deactivation browser add-on te downloaden
en te installeren die beschikbaar is via: https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=en.
•

Tracking pixels

Doel: deze pixels worden gebruikt om informatie te verzamelen over de prestatie
van marketingcampagnes. Ze helpen ons een beter inzicht te krijgen in het profiel
van onze bezoekers (demografische gegevens, interesses enz.). Daarnaast
gebruiken we de informatie om rapporten te genereren en ons te helpen meer
gerichte advertenties aan te bieden. De pixels verzamelen informatie anoniem,
zoals het aantal bezoekers van de Website, hoe ze op onze Website
terechtkomen, de pagina’s die ze bezoeken en de actie die ze ondernemen
(inschrijven op nieuwbrief, zoeken naar winkel);
Geldigheid van tracking pixels: max. 2 jaar.
Naam
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Google
Adwords,
YouTube &
Doubleclick

•

Meting van bezoekers
(statistieken over
bezoeken) en prestatie
van advertenties, creatie
van lijsten met
soortgelijke bezoekers,
remarketing

Script op de
Website

Pixel van derde
(Adwords en
Doubleclick pixel)

Functionele cookies
o Taalkeuze

Doel: dit cookie wordt gebruikt om de taalkeuze van de gebruiker overal op de
Website te bewaren. Het wordt gecreëerd wanneer u de Website voor de eerste
keer bezoekt en wordt geüpdatet wanneer u de taalselectie bezoekt om de taal te
kiezen waarin u de Website wilt bezoeken;
Eigenaar van cookie: La Maison Delvaux;
Soort cookie: functioneel cookie;
Informatie: de informatie in dit cookie blijft op uw computer staan;
Geldigheid van cookie: 1 maand.
•

Font loading (laden van lettertype)

Doel: dit cookie wordt gebruikt om te bevestigen of u de lettertypebestanden die
op de Website gebruikt worden correct gedownload hebt. Dit cookie laat een
lichte verbetering van de weergave van de tekstinhoud van de Website toe;
Eigenaar van cookie: La Maison Delvaux;
Soort van cookie: functionele cookie;
Informatie: de informatie in dit cookie blijft op uw computer staan;
Geldigheid van cookie: 1 maand.
Naam
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Font loading
(laden van
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•
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La Maison
Delvaux

1 maand

Strikt noodzakelijke cookies
o Sessie-identificator

Doel: dit cookie wordt door de server gebruikt als een unieke identificator om u te
identificeren tijdens uw bezoek. Dit cookie komt voor in alle error logs;
Eigenaar van cookie: La Maison Delvaux;
Soort cookie: strikt noodzakelijk cookie;
Informatie: de informatie in dit cookie wordt enkel gedeeld met de server waarop
de Website gehost wordt. Deze informatie laat geen ander systeem of andere
persoon toe om u persoonlijk te identificeren;
Geldigheid van cookie: wordt automatisch verwijderd aan het eind van de
bezoeksessie.
•

CSRF token

Doel: dit cookie wordt gebruikt om de uitwisseling van informatie die in een
formulier zit, te beveiligen. Het voorkomt dat een derde (voornamelijk een
hacker) de informatie kan bekijken die tussen u en de server wordt uitgewisseld
door middel van een van de formulieren op de Website;
Eigenaar van cookie: La Maison Delvaux;
Soort cookie: strikt noodzakelijk cookie;
Informatie: de informatie in dit cookie wordt enkel gedeeld met de server waarop
de Website gehost wordt. Deze informatie laat geen ander systeem of andere
persoon toe om u persoonlijk te identificeren;
Geldigheid van cookie: wordt automatisch verwijderd aan het eind van de
bezoeksessie.
Naam

Soort

Oorsprong

Session identifier (sessieidentificator)

Sessie

La Maison Delvaux
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CSRF token

Sessie

La Maison Delvaux

4. Cookie-configratie-instellingen
Cookie-instellingen kunnen verschillen van browser tot browser. De volgende
hyperlinks leggen u bijvoorbeeld uit hoe u het gebruik van cookies in bepaalde
browsers kunt uitschakelen en/of hoe u cookies kunt verwijderen:
•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;

•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/
windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;

•

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disablecookies-website-preferences and https://support.mozilla.org/en-US/kb/
delete-cookies-remove-info-websites-stored;

5. Toestemming voor ons gebruik van – Wijzigingen aan ons Beleid
Door deze Website verder te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit
Beleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met ons gebruik van cookies zoals
hierboven uiteengezet (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald).
Wij kunnen dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen die we in de
toekomst aan onze Beleid aanbrengen, zullen gepubliceerd worden op deze
pagina en, indien nodig, onder uw aandacht gebracht worden per e-mail. Bekijk
deze pagina regelmatig voor updates of aanpassingen van dit document. Verder
gebruik van deze Website nadat wijzigingen aan het Beleid gepost zijn, impliceert
aanvaarding ervan.
Dit Beleid werd laatst bijgewerkt op 29/10/2018.
6. Contactgegevens
Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Beleid moeten gericht
worden aan Delvaux Design Coordination et Finance S.A., ter attentie van het
Hoofd van de Juridische dienst, Louis Schmidtlaan 7, 1040 Brussel, België; of
per e-mail naar dataprivacy@delvaux.com.

!6

