COOKIEVERKLARING SUFFIS.BE

Gebruik van cookies op onze website
Tijdens uw bezoek aan suf s.be worden er cookies op uw computer of mobiel toestel geplaatst.
Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies kan
u niet weigeren. Andere cookies gebruiken wij voor analysedoeleinden en worden enkel
geplaatst mits uw toestemming.
Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door onze
privacyverklaring. De verwerking van essentiële cookies is gebaseerd op ons gerechtvaardigd
belang, gezien deze cookies vereist zijn voor de goede werking en beveiliging van suf s.be. De
overige cookies zullen niet geplaatst worden tenzij suf s.be hiervoor uw toestemming heeft
gekregen.
Via deze cookieverklaring informeren wij u graag omtrent het gebruik van cookies.

Wat zijn cookies
‘Cookies’ zijn kleine bestandjes of stukjes informatie die bij het bezoeken van websites op uw
computer of mobiel toestel kunnen worden bewaard. In dit tekstbestand wordt informatie
opgeslagen, zoals bijvoorbeeld uw browsertype, uw taalvoorkeur of uw geogra sche locatie. Bij
een volgend bezoek aan onze website wordt de informatie verzameld in de cookie opnieuw
naar onze servers verstuurd of naar de derde partij die de cookie geplaatst heeft. Zo wordt
bijvoorbeeld uw taalvoorkeur onthouden.

Welk soorten cookies zijn er?
Er zijn verschillende soorten cookies. Die kunnen ingedeeld worden volgens levensduur, doel
en herkomst.

Sessiecookies

Dergelijke cookies vereenvoudigen en linken de handelingen van de gebruiker aan elkaar
tijdens de browsersessie. Telkens wanneer u het browserscherm opent, worden deze cookies
tijdelijk geplaatst. Sessiecookies worden verwijderd van zodra de browser wordt afgesloten.

Permanente cookies

Deze cookies blijven op uw toestel aanwezig voor de levensduur van de cookies. Ze worden
geactiveerd telkens u suf s.be bezoekt. Om dergelijke cookies te verwijderen, zie “Hoe kan ik
cookies beheren”.

Eerstepartijcookies ( rst party)
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Dergelijke cookies worden rechtstreeks door suf s.be op de website geplaatst.

Derdepartijcookies (third party)

Cookies die door derden op suf s.be worden geplaatst, met name doordat suf s.be elementen
van andere websites incorporeert.

Essentiële cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de website optimaal functioneren. Dit zijn
cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de website, zoals de
weergave van de zoekresultaten of de verdeling van aanvragen aan de webserver over een
aantal computers. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst.

Niet-essentiële cookies

Dergelijke cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden.
Dergelijke cookies staan los van de technische ondersteuning van suf s.be en voldoen niet aan
de voorwaarden om vrijgesteld te worden van de toestemmingsverplichting. Uw toestemming is
vereist voor de plaatsing van deze cookies.
Onder niet-essentiële cookies vallen ook volgende cookies:
Technische cookies zijn cookies waarbij gebruikersvoorkeuren worden bewaard. suf s.be is
hierdoor eenvoudig toegankelijk. U hoeft niet telkens dezelfde informatie in te geven wanneer u
onze website opnieuw bezoekt.
Analytische cookies geven ons statistische informatie over uw gebruik van onze website. Aan
de hand van deze informatie kunnen wij suf s.be gebruiksvriendelijker maken.
Marketingcookies worden gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers te volgen. Op die
manier kan er een gebruikerspro el worden opgemaakt waardoor er meer gepersonaliseerde
informatie kan worden verstuurd. Suf s.be maakt geen gebruik van marketing cookies.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Socialemediacookies geven de mogelijkheid om sociale netwerkknoppen op te nemen zodat
u webpagina’s kan delen of ‘liken’ via de sociale netwerksite. Suf s.be maakt geen gebruik van
dergelijke cookies. De sociale netwerkknoppen bevatten louter een hyperlink naar de
desbetreffende pagina van de sociale netwerksite. Er worden geen gegevens van u gedeeld via
onze website. Van zodra u suf s.be verlaat, hebben wij geen invloed op het gebruik en de
manier waarop uw gegevens worden verwerkt. Meer informatie vindt u in de
privacyverklaringen van de desbetreffende sociale netwerksites.

Welke cookies worden er gebruikt op suf s.be?
In onderstaand overzicht informeren wij u graag welke cookies er geplaatst worden bij het
gebruik van suf s.be.
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaldatum

Type

cookie_preferences

suf s.be

Zorgt voor de correcte werking van de cookie
gebruiksmelding en instellingen.

2 jaar

HTTP

laravel_session

suf s.be

Bewaart tijdelijk de status van gebruikerssessie.

Sessie

HTTP

XSRF-TOKEN

suf s.be

Zorgt voor de beveiliging bij het verzenden van formulieren. Sessie

HTTP

locale

suf s.be

Bijhouden van de voorkeurstaal van de gebruiker.

5 jaar

HTTP

rc::a
rc::d-1578484593624
rc::d-1578484608666

google.com

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen
en bots.

Permanent

HTML

rc::b
rc::c

google.com

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen
en bots.

Sessie

HTML

NID

google.com

Bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren
en andere informatie te onthouden. Deze cookie wordt
gebruikt door de reCAPTCHA service om gegevens te
beschermen die verstuurd worden via deze website.

6 maanden

HTTP

_ga

suf s.be

Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met
het oog op verbetering van onze diensten.

2 jaar

HTTP

_gat

suf s.be

Gebruikt door Google Analytics om de aanvraagsnelheid te
vertragen.

Sessie

HTTP

_gid

suf s.be

Meet hoe gebruikers de website gebruiken.

Sessie

HTTP
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Essentiële cookies

Technische cookies

Analytische cookies
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Marketing cookies

Hoe kan ik cookies beheren?
Indien u uw toestemming gegeven heeft voor het plaatsen van niet-essentiële cookies dan kan u
deze toestemming te allen tijde opnieuw intrekken via de cookie-instellingen.
Wanneer cookies voor een langere duurtijd dan uw bezoek aan suf s.be worden geplaatst,
beschikt u steeds over de mogelijkheid om deze cookies te verwijderen. Dit kan via de
instellingen in uw browser.
Via de links hieronder kan u terugvinden hoe u cookies kan verwijderen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari
Microsoft Edge
Chrome (mobiel)
Firefox (mobiel)
Safari (mobiel)
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Deze cookieverklaring is het laatst bijgewerkt op dinsdag 9 maart 2021.

