COOKIEBELEID
Onze websites maken gebruik van cookies om de websites te helpen analyseren
hoe gebruikers de websites gebruiken. Bij een bezoek aan een website kunnen dus
cookies op de harde schijf van een computer of een mobiel toestel geplaatst worden.
Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar een browser stuurt zodat
deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server
teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden
wat de gebruiker, of feitelijk de browser, in het verleden heeft gedaan en welke
voorkeuren hij heeft. Soortgelijke technologie wordt ook gebruikt in emails om te
begrijpen of de email werd gelezen en welke links werd aangeklikt. Cookies kunnen
enkel een computer of een toestel en geen personen identificeren.
Wij gebruiken deze informatie om een beter inzicht te krijgen hoe u de website
gebruikt, de ervaring van u als gebruiker te verbeteren en om rapporten over de
activiteit op de website op te stellen.
Voor het gebruik van cookies kan u de browser zodanig instellen dat er een
waarschuwing wordt gegenereerd wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat
een cookie bij het sluiten van de browser van de harde schijf wordt verwijderd. Dit
heeft wel als impact dat bij de volgende log-in het paswoord opnieuw zal moeten
ingegeven worden en dat voorkeuren en eventueel bepaalde grafische elementen
niet correct worden weergegeven.
Door het gebruik van de websites bent u akkoord met het gebruik van cookies.
Indien u nog vragen heeft met betrekking tot dit Cookiebeleid kan u contact nemen
met
mevrouw
Josefien
Vanhuyse,
Commercial
Director,
op
josefien.vanhuyse@asoreco.com of info@asoreco.com, +32 9 279 12 60.
Dit cookiebeleid kan nu en dan worden bijgewerkt. De laatste versie van het
cookiebeleid zal steeds op de website www.c-site.eu beschikbaar zijn.
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