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COOKIES

Informatie over het gebruik van cookies

Wat is een cookie en waar dient het voor?
Een cookie is een tekstbestand dat afhankelijk van uw keuzes wordt opgeslagen op uw toestel (computer, mobiele telefoon of
tablet), wanneer u een website bezoekt of reclame bekijkt en dat informatie verzamelt over uw surfgedrag en ervoor zorgt dat
de dienstverlening die u aangeboden krijgt, aangepast is aan uw toestel (computer, mobiele telefoon of tablet).
De cookies worden geregeld door uw browser en alleen de uitgever van een cookie kan de informatie die erop opgeslagen is,
lezen of wijzigen.
Voor de geldigheidsduur van het cookie in kwestie kan een toestel waarom een cookie is opgeslagen, geïdentiﬁceerd worden.
Een cookie kan u niet persoonlijk identificeren.

Welke soorten cookies worden gebruikt door de websites van de groep VINCI Energies?
1. Technische cookies zijn nodig om op onze website te surfen en toegang te krijgen tot de verschillende producten en
diensten. Technische cookies kunnen u herkennen (echter zonder u te identiﬁceren), aangeven dat u een bepaalde pagina
bezocht heeft en ook uw surfgemak vergroten door de opmaak van de website aan te passen aan de weergavevoorkeuren
van uw toestel (taal, weergaveresolutie) en wachtwoorden op te slaan samen met alle andere gegevens voor een formulier
dat u op de website heeft ingevuld. Dankzij technische cookies kunnen de beveiligingsmaatregelen ook beter toegepast
worden. Deze cookies kunnen niet uitgeschakeld of afgesteld worden, anders is/zijn de website of bepaalde diensten op de
website niet langer toegankelijk.
Naam van het cookie

Doel

Bewaarduur

pll_language

Taalinstelling van de website

Levensduur 1 jaar

cookie-law

Aanvaarding van cookies op de website
controleren

Levensduur 13 maanden

2. Cookies om bezoekersaantallen te meten (ook wel ‘analytische cookies’ genoemd) worden uitgegeven door ons of door
onze technische dienstverleners om de bezoekersaantallen te meten van de verschillende inhoudsonderdelen en rubrieken
van onze website om die te evalueren en beter te organiseren. In voorkomend geval kunnen deze cookies ook
surfproblemen opsporen en derhalve het gebruiksgemak van onze diensten vergroten. Deze cookies genereren alleen
anonieme statistieken en bezoekersaantallen, zonder enige individuele informatie. De levensduur van deze analytische
cookies is niet langer dan 13 maanden.
Naam van het cookie

Doel

Bewaarduur

_ga

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden

Levensduur 13 maanden

_gat

Gebruikt om de verversingsgraad van de statistieken
te beperken

Levensduur 1 minuut

_gid

Gebruikt om gebruikers te onderscheiden

Levensduur 24 uur

3. Met ‘socialenetwerkcookies’ kunnen onderdelen van onze website met anderen gedeeld worden of kan men aan anderen
laten weten dat u een onderdeel van de website bekeken heeft of wat uw mening daarover is. Dat geldt met name voor de
knoppen ‘delen’ en ‘vind ik leuk’ van de sociale netwerken Facebook en Twitter. Het sociale netwerk dat zo’n applicatieknop
aanlevert, kan u identiﬁceren dankzij zo’n knop zelfs al heeft u de knop niet gebruikt bij het bezoeken van onze website. Wij
verwijzen naar het privacybeschermingsbeleid van deze sociale netwerken waar u kan nalezen voor welke
(reclame)doeleinden de surfgegevens gebruikt worden die de sociale netwerken mogen verzamelen dankzij dergelijke
applicatieknoppen. De levensduur van deze cookies is niet langer dan 13 maanden.
Facebook
De volgende functies van Facebook kunnen in onze websites zijn opgenomen en kunnen Facebook-cookes plaatsen of lezen:
– Knop ‘Vind ik leuk’ van Facebook (waarmee een gebruiker op Facebook aan kan geven dat hij een onderdeel leuk vindt)
– Verbinden met Facebook (waarmee de gebruiker verbinding kan maken met zijn Facebook-account en via die account kan
interageren met onze websites)
– Delen op Facebook (waarmee een gebruiker een onderdeel met anderen kan delen op Facebook)
– Facebook Social Graph (waarmee onze websites onderdelen van Facebook binnen kunnen halen naar onze websites, zoals
afbeeldingen van het gebruikersprofiel of de publicatie van publieke posts)
Klik hier om meer te lezen over het privacybeleid van Facebook
Klik hier om meer te lezen over de cookies die Facebook gebruikt
Twitter
De volgende functies van Twitter kunnen in onze websites zijn opgenomen en kunnen Twitter-cookies plaatsen of lezen:
– Verbinden met Twitter (waarmee de gebruiker verbinding kan maken met zijn Twitter-account en via die account kan
interageren met onze websites)
– Tweeterknop
Klik hier om meer te lezen over het privacybeleid van Twitter
Klik hier om meer te lezen over de cookies die Twitter gebruikt
YouTube & Google
De volgende functies van YouTube of Google kunnen in onze websites zijn opgenomen en kunnen YouTube- of Google-cookies
plaatsen of lezen
– YouTube videospeler (waarmee YouTube-video’s op onze websites afgespeeld kunnen worden)
– Verbinden met YouTube (waarmee de gebruiker verbinding kan maken met zijn YouTube-account en via die account kan
interageren met onze websites)
Klik hier om meer te lezen over het privacybeleid van Google (geldt ook voor YouTube)

U opties in verband met cookies
U kan de cookies die we gebruiken op de websites van de groep VINCI Energies op twee manieren instellen: met het cookieinstrument dat we op onze website voorzien hebben of via de instellingen van uw browser. Op elk moment kunt u enkele of
alle cookies namelijk uitschakelen dankzij het cookieafstelmechanisme (knoppen om ze in- of uit te schakelen) in het gedeelte
“meer lezen en de cookies instellen” in de cookiebanner. Dit geldt echter niet voor de technische cookies die nodig zijn om de
website goed te laten werken, zoals hierboven al is aangegeven. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies op uw toestel
opgeslagen worden of juist geweigerd worden.

1. Een cookie weigeren via uw browser:
Op elk moment kunt u ervoor kiezen om enkele of alle cookies uit te schakelen. Uw browser kan ook zo ingesteld worden dat
gemeld wordt wanneer er cookies op uw toestel geplaatst worden en u gevraagd wordt ze al dan niet te aanvaarden (geval per
geval of allemaal). We wijzen er echter op dat als u alle cookies uitschakelt, u onze website niet normaal kan gebruiken, alleen
de basisfuncties.

Bij elke browser zijn de instellingen voor cookies en het vastleggen van uw keuzes anders geregeld. Dit wordt beschreven is
het Helpmenu van uw browser, waar u kan vinden hoe u uw voorkeuren op het gebied van cookies kan instellen. Voor:
– Google Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647
– Microsoft Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Mozilla Firefox™: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21411
– Opera™ : http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
U kunt uw browser ook zo instellen dat deze een code stuurt die aan websites aangeeft dat u niet gevolgd wenst te worden
(optie ‘Do Not Track’). Voor:
– Google Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/2790761
– Microsoft Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
– Mozilla Firefox™ : https://support.mozilla.org/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21416
– Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html

2. Een analytisch cookie weigeren:
De analytische cookies op onze website worden geplaatst door het bedrijf Google Analytics.
Als u niet wilt dat onze website cookies in uw browser opslaat om bezoekersaantallen te meten, kunt u op de volgende
uitschakellink klikken. Daarmee wordt in uw browser een cookie opgeslagen dat alleen maar de analytische cookies
uitschakelt. Klik hier om bezwaar te maken tegen de analytische cookies van Google.
Als u ook het gebruik van uw gegevens door de JavaScript-bestanden van Google Analytics wilt blokkeren, download dan de
browser add-on om Google Analytics uit te schakelen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

3. Een cookie van een sociaal netwerk weigeren:
Als u niet wilt dat onze website daarvoor cookies in uw browser opslaat, kunt u op onderstaande uitschakellinks klikken.
Daarmee wordt in uw browser een cookie opgeslagen dat alleen maar het gebruik van andere cookies van dezelfde emittent
neutraliseert. Het uitschakelen van deze cookies maakt dus elke interacties met de betrokken sociale netwerken onmogelijk:
Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20169453
LinkedIn : http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

4. Wat het weigeren van cookies met zich meebrengt:
Opgelet: uw voorkeuren staan op een of meerdere wel bepaalde cookies. Als u alle cookies voor onze website van uw toestel
wist, weten we niet meer wat u aanvaard of geweigerd heeft. Dat betekent dat u uw instemming opnieuw zal moeten geven en
dat u opnieuw het/de cookie(s) moet weigeren die u niet meer wenst. Als u een andere browser gebruikt, zal u die cookies
verder ook moeten weigeren, want uw keuzes (en de cookies waarin deze zijn vastgelegd) zijn gekoppeld aan de browser en
het toestel (computer, tablet, smartphone enz.) dat u gebruik om onze website te bezoeken.

Meer informatie over cookies
Kan u vinden op de site van ConsuWijzer.
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