CHARTER ‘COOKIES’

Waarom een beleid voor het gebruik van cookies?
Uw privacy is een prioriteit voor FEBIAC (hierna ‘FEBIAC’ of ‘wij’). In dit verband gaan we de verbintenis aan in te staan
voor de bescherming van de persoonsgegevens van onze online gebruikers (hierna ‘u’) die we verzamelen aan de hand
van cookies, tags, tracers (hierna algemeen ‘cookies’ genoemd) en ze met de grootste zorg te verwerken overeenkomstig
de geldende wetsbepalingen en inzonderheid de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
Datum van de laatste wijziging: 22.12.2021 (zie gearchiveerde versies: [URL invoegen])

1. Wie beheert uw persoonsgegevens?
De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is FEBIAC, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel,
Woluwelaan 46, bus 6, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0407.693.572. U kunt elke vraag of elk verzoek
betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens versturen naar volgend e-mailadres: dataprivacy@febiac.be.
FEBIAC, beheerder van deze website, gebruikt cookies op https://www.febiac.be/public/home.aspx,
https://www.AskOto.be en http://www.febiac-academy.be/.
De verwerkingsverantwoordelijke, FEBIAC, heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen, i.e. JeanPhilippe Letellier. Hij is meer bepaald belast met het toezicht, in volledige onafhankelijkheid, op de interne toepassing
van de regels voor bescherming en beheer van uw gegevens alsook met de samenwerking met de toezichtautoriteiten.
Zijn contactgegevens:
Dhr. Jean-Philippe Letellier
c/o j2p bvba
Wezembeeklaan 104
1950 Kraainem
België

2. Wat is een cookie?
Cookies zijn tekstbestanden die bepaalde informatie bevatten die op uw toestel worden gedownload wanneer u een
website bezoekt. De cookies worden dan teruggestuurd naar de oorspronkelijke website bij elk volgend bezoek of ook
bij een bezoek aan een website die de cookies herkent. Ze zijn nuttig omdat ze het voor een website mogelijk maken
het toestel van een gebruiker te herkennen en bevorderen vaak de gebruikerservaring met betrekking tot de online
diensten.
Er bestaan voornamelijk twee soorten cookies: enerzijds zogenaamde ‘essentiële’ en ‘functionele’ cookies, anderzijds
‘niet-functionele’ cookies.
Deze twee soorten cookies bezitten zelf ook verschillende eigenschappen die we kunnen onderscheiden en
rangschikken in functie van hun geldigheidsduur en de herkomst van hun plaatsing.
• Cookies volgens hun geldigheidsduur op de computer van de gebruiker
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Permanente cookies blijven bestaan nadat de sessie is afgesloten. Ze worden bewaard op de harde schijf van de
gebruiker totdat ze verstrijken (zo ze zijn ontwikkeld met een vervaldatum) of totdat de gebruiker deze cookies wist.
Permanente cookies worden gebruikt om identificatiegegevens betreffende de gebruiker te verzamelen, zoals zijn
surfgedrag tijdens zijn bezoek aan het internet of zijn voorkeuren met betrekking tot een specifieke website.
De levensduur van sessiecookies blijft beperkt tot de duur van het bezoek aan een website (sessie). Ze worden gewist
wanneer de gebruiker de browser afsluit.
• Cookies in functie van hun plaatsing
Eigen cookies (‘First party’-cookies of ‘directe cookies’) behoren tot de website die u bezoekt. Dit betekent dat de
bezochte website de via deze cookies verzamelde informatie volledig controleert. Er worden dus geen gegevens
verstuurd naar derden. De website kan dus garanderen dat deze informatie niet voor andere doeleinden zal worden
gebruikt.
Cookies van derden (‘Third party’-cookies) zijn verbonden met de activiteit van derde partners. Ze worden
geïmporteerd van op een website waarvan de inhoud onrechtstreeks toegankelijk is (bv. via een afbeelding of een
banner).
De meeste browsers ondersteunen cookies (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari enz.). Dit belet niet dat
gebruikers hun browser niet zelf kunnen configureren zo ze de cookies wensen uit te schakelen of wensen te wissen.

3. Welke cookies gebruiken we en waarvoor doen we dat?
Cookies vervullen meerdere functies, zoals het voor u mogelijk maken vlot van de ene naar de pagina te gaan,
uw voorkeuren opslaan (bv. taalkeuze) en – algemeen – de gebruikerservaring verbeteren. Ze kunnen ook helpen
verzekeren dat de reclameboodschappen die u op een website te zien krijgt, interessanter voor u zijn, rekening
gehouden met uw interessesferen.
Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken wij algemeen zowel essentiële als niet-essentiële cookies, die toelaten
meerdere functies te vervullen: zo maken we gebruik van analytische cookies, functionele cookies en cookies voor
gerichte reclame.
In de tool voor configuratie van de cookies op de website vindt u de volledige lijst van de cookies (gerangschikt volgens
categorie – in functie van hun naam, de herkomst: eigen cookie of cookie van derden, het doel/de werking van het
cookie, zijn vervaldatum: permanent cookie of sessiecookie, zijn inhoud).
We beschrijven hierna het verschil tussen essentiële en niet-essentiële cookies.

3.1. Essentiële cookies
Deze cookies zijn die welke – om technische redenen – onmisbaar zijn voor een normaal bezoek aan onze website.
Ze stellen u in staat op onze website te surfen en de voornaamste functionaliteiten van onze website te gebruiken (bv.
toewijzing van de verwerking van de verzoeken van eenzelfde gebruiker aan een server enz.).
De volledige lijst van de cookies is te vinden in de banner met informatie over de cookies op onze website.

3.2. Niet-essentiële cookies:
1) Functionele cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om communicatie te versturen via een netwerk voor elektronische communicatie1 of om
een dienst te leveren die u uitdrukkelijk heeft gevraagd (bv. cookies om het spoor te bewaren van de informatie die
werd opgeslagen toen u een formulier invulde, authenticatiecookies voor de duur van de sessie, permanente cookies
voor individualisering zoals taalvoorkeur of voorkeuren inzake weergave van de resultaten of uw keuze in verband met
de cookies enzovoort).
1

Overeenkomstig artikel 129 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.
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Voor de plaatsing en/of lezing van deze functionele cookies is uw toestemming niet vereist. Ze worden echter enkel
geplaatst nadat u een keuze zult hebben gemaakt betreffende de plaatsing van de cookies.
2) Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop u onze website gebruikt (bv. de meest bezochte pagina’s,
de duur van het bezoek aan onze website enz.) met als doel meer bepaald de functionaliteiten ervan te verbeteren (bv.
oplossen van foutmeldingen op sommige pagina’s van onze website) en ons te helpen begrijpen welke pagina’s en
welke rubrieken het meeste succes kennen.
Deze cookies mogen niet worden gebruikt zonder uw voorafgaande toestemming en zijn dus het voorwerp van de
vraag die aan u wordt gesteld bij uw eerste bezoek aan onze website.
De volledige lijst van de cookies is te vinden in de banner met informatie over de cookies op onze website.
3) Cookies voor gerichte reclame
Wij en onze adverteerders mogen cookies gebruiken om reclame naar u te sturen die volgens ons passend is voor u, in
functie van uw interessesferen. U krijgt die reclame te zien op andere websites die u bezoekt.
We mogen deze cookies niet gebruiken zonder uw voorafgaande toestemming.
De volledige lijst van de cookies is te vinden in de banner met informatie over de cookies op onze website.

4. Welke cookies van derden gebruiken we?
Wij maken ook gebruik van – of staan toe dat derden gebruik maken van – de cookies die behoren tot de hierboven
genoemde categorieën (bv. analytische cookies van derden om ons te helpen het verkeer op onze website te evalueren,
cookies van derden om ons te helpen bij onze marktonderzoeken, verbetering van de functionaliteiten van de website
enz.). FEBIAC is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze verklaringen noch voor de inhoud van de cookies van deze
derden.
We mogen deze cookies niet gebruiken zonder uw voorafgaande toestemming en ze zijn dus het voorwerp van de
vraag die aan u wordt gesteld bij uw eerste bezoek aan onze website.
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Al deze derden worden hier genoemd om het voor u mogelijk te maken hun verklaringen te raadplegen en uw
toestemmingen te beheren.
Doeleinde

Geplaatst door
Cookie Consent

Essentiële cookies

Charter ‘persoonlijke levenssfeer’:
https://www.cookiebot.com/fr/privacy-policy/
Uw toestemming intrekken:
https://www.cookiebot.com/fr/cookie-declaration/
Google Analytics

Meting van het aantal bezoekers

Charter ‘persoonlijke levenssfeer’:
https://support.google.com/nalytics/answer/6004245 ?hl=en
Uw toestemming intrekken:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ?hl=fr
Naam van de derde te vermelden

Hosting van video’s

Charter ‘persoonlijke levenssfeer’: URL/link naar het charter van de derde
Uw toestemming intrekken: link naar de pagina van de derde met een opt-out voor de toestemming
Naam van de derde te vermelden

Delen van inhoud

Charter ‘persoonlijke levenssfeer’: URL/link naar het charter van de derde
Uw toestemming intrekken: link naar de pagina van de derde met een opt-out voor de toestemming

Gerichte reclame

We gebruiken dit soort cookies niet.

5. Hoe de afzetting van cookies configureren?
Zo u cookies wenst toe te staan, te weigeren of de aanwezige cookies op uw computer wenst te wissen, volstaat het de
cookies te deactiveren in de betrokken categorie via de banner voor informatie over de cookies op onze website. Een
cookie of categorieën van cookies weigeren betekent echter niet dat de cookies van uw browser worden gewist.
Om te weten welke cookies op uw computer zijn geïnstalleerd of om die cookies te wissen, kunt u gebruik maken van
een parameter in uw browser.
U moet daartoe de instructies van uw browser volgen; deze instructies zijn verschillend van de ene tot de andere
browser. Om cookies te wissen dient u gewoonlijk het menu ‘Instellingen’, ‘Tools’ of ‘Opties’ van uw browser te selecteren
en vervolgens naar het tabblad ‘Vertrouwelijkheid’ of ‘Historiek’ te gaan. In de meeste browsers kan de gebruiker het
genoemde menu selecteren via de toetsencombinatie Ctrl+Shift+Del of Command+Shift+Del op een Mac.
Voor de browsers die in België het meest worden gebruikt, vindt u meer uitleg over hoe u te werk moet gaan via
onderstaande links:

Firefox

Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox (mobiel)

Chrome (mobiel)

Safari (mobiel)

Microsoft Edge
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Zo u beslist om cookies uit te schakelen, moet u weten dat u dan niet ten volle gebruik kunt maken van bepaalde
functionaliteiten op onze websites of van de gebruikerservaring die FEBIAC aanbiedt.
U kunt de toestemmingen ook beheren door rechtstreeks contract op te nemen met de derden, zoals gezegd in punt 4
van dit document.

6. W
 elke rechten geniet u en hoe kunt u die rechten
uitoefenen?
We willen u graag zo duidelijk mogelijk uitleggen welke rechten u geniet met betrekking tot uw persoonsgegevens. We
willen u ook de kans bieden die rechten op eenvoudige wijze uit te oefenen.
U vindt in ons Charter Persoonlijke levenssfeer een overzicht van uw rechten met een beschrijving van de manier
waarop u die kunt uitoefenen.
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