POLITIEK INZAKE COOKIES
Huidige Politiek inzake cookies beschrijft de verschillende types “cookies” die kunnen gebruikt worden op
de site www.visit.brussels (hierna, de « Site ») en de wijze waarop U deze cookies kunt beheren.
visit.brussels hanteert een politiek van strikte privacy en verbindt zich ertoe transparant te zijn over de
technologieën gebruikt op de Site.
Indien informatie die werd ingewonnen met behulp van cookies persoonlijke gegevens bevat, zijn de
beschikkingen van het privacy policy van toepassing en vervolledigen deze de Politiek inzake cookies.
WAT IS EEN COOKIE ?
Een “cookie” is een klein tekstbestand dat informatie bevat die door een internetsite bewaard worden op
de computer van een gebruiker (hierna, de ” Gebruiker ”). De cookies geven de Site de mogelijkheid U te
herkennen en belangrijke informatie op te slaan zodat het surfen op de Site voor U gemakkelijker wordt,
de goede werking ervan verzekerd en/of meer efficiënt wordt, bijvoorbeeld door uw voorkeuren op te
slaan.
WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT EN WAAROM ?
visit.brussels gebruikt om verschillende redenen meerdere soorten cookies.
o

NOODZAKELIJKE COOKIES

Deze cookies zijn noodzakelijk om te surfen op de Site of strikt noodzakelijk om een welbepaalde dienst,
gevraagd door de Gebruiker, te kunnen leveren.
Het uitschakelen van deze soort cookies kan leiden tot moeilijkheden bij het surfen en wordt dan ook ten
zeerste afgeraden.
o

VOORKEURCOOKIES

Deze cookies verzamelen informatie over uw wensen en voorkeuren en zorgen voor een aangenamer en
gepersonaliseerd surfen. Deze cookies laten onder meer toe de gebruikte taal op te slaan zodat de Site
persoonlijker wordt.
o

ANALYTISCHE COOKIES

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik dat U maakt van de Site om
zo de inhoud ervan te verbeteren, aan te passen aan de behoeften van de Gebruikers en het
gebruiksgemak te verhogen. Zo tonen deze cookies bijvoorbeeld de vaakst bezochte webpagina’s of helpen
moeilijkheden tijdens het surfen op te sporen.
o

‘PLUG-IN’-COOKIES (SOCIALE NETWERKEN)

Deze cookies laten toe de inhoud van de Site te delen met andere personen via sociale netwerken.
Sommige ‘plug-ins’ worden aangeleverd via applicaties van derden die dit soort cookies kunnen sturen. Dit
is onder meer het geval voor de ‘plug-ins’ van “Facebook” en “Twitter”.
Het sociale netwerk van deze ‘plug-in’ kan U identificeren met deze knop, zelfs als U deze knop niet
gebruikt hebt tijdens het bezoek van de Site. Wij raden U aan de privacy-politiek van deze sociale

netwerken op hun website te raadplegen om te weten te komen wat de uiteindelijke bedoeling is van de
informatie verzameld over het surfen via deze ‘plug-ins’.

o

RECLAME COOKIES

Deze cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden, om bijv. een doelgerichte publiciteit te tonen,
marktstudies uit te voeren of de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten.
HOE COOKIES BEHEREN ?
Hoe cookies verwijderen of uitschakelen ?
U kunt op elk ogenblik de cookies van de Site verwijderen, uitschakelen of aanvaarden door de instellingen
van uw browser aan te passen.
Ga naar de webpagina van de provider van uw browser, via het help-scherm, om de te volgen stappen voor
het verwijderen, uitschakelen of aanvaarden te kennen.
Voor meer informatie over het beheer van cookies, ga naar de webpagina :
http://www.allaboutcookies.org/ .
Werkt de Site nog als ik cookies verwijder of uitschakel ?
U kunt de Site nog altijd bezoeken maar bepaalde interacties zullen niet normaal werken.
Andere vragen ?
Heb U nog andere vragen, contacteer dan visit.brussels per mail op volgend adres :
dataprivacy@visit.brussels
of schriftelijk op volgend adres :
VZW visit.brussels
Koningsstraat 2-4
1000 Brussel

