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Gebruik van cookies
Co-Dex.eu gebruikt persoonlijke informatie via de website die alleen automatisch verzameld worden door het
gebruik van de website zoals IP-adressen, gebruikte browser en besturingssysteem, het aantal keren dat u de
website bezocht en welke pagina’s u bezocht hebt. Deze persoonlijke informatie wordt verzameld via
zogenoemde cookies.

Wat zijn cookies en hoe werken ze?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment
dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te
onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat
je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.

Soms noodzakelijk, soms handig
Een cookie wordt dan wel aangemaakt door de server van de website die u bezoekt, hij staat wel degelijk op de
harde schijf van uw computer, uw tablet of uw smartphone. Onze website bevat zowel cookies die noodzakelijk
zijn voor de goede werking van als cookies die veeleer handig zijn omdat ze uw gebruikservaring helpen
verbeteren. Het onthouden van uw taalvoorkeur, zodat u die niet telkens opnieuw moet selecteren, is daar een
mooi voorbeeld van.

Looptijd van cookies
Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als je je browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld
die met inloggegevens) kunnen jaren op je computer blijven staan als je ze niet verwijdert.
Je kunt meestal niet zien waar een cookie precies voor dient. Cookies zijn tekstbestandjes, maar de inhoud van
die bestandjes is meestal onleesbare computercode. De echte gegevens over je staan in de database van de
website.

Gebruik van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat het
verzamelen van cookies niet mogelijk is. Het is dan echter mogelijk dat u hierdoor niet alle functies van onze
website kunt gebruiken. Daarnaast kunt u aangeven in uw browserinstellingen of u al dan niet toestemming geeft
voor de website om trackingcookies te plaatsen. Meer informatie hierover kunt u vinden in punt 3 van deze
cookieverklaring.

Essentiële functionaliteit van de toepassing (noodzakelijke cookies)
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een bezoek en het gebruik van (bepaalde functies) van de website. Deze
cookies kunnen u bijvoorbeeld doorsturen naar andere pagina's op de website, zorgen ervoor dat u bepaalde
formulieren in kunt vullen of lettertypes goed worden weergegeven. Over het gebruik van deze cookies hoeven
wij u enkel te informeren. Zonder het gebruik van deze cookies is het mogelijk dat onze website niet naar
behoren functioneert. Voorbeelden hiervan is een cookie die uw winkelkarretje bijhoudt, zonder deze cookie
werkt deze functionaliteit niet. Dit type cookies mag ingezet worden als de site anders niet goed doet wat hij
moet doen.
Voor het gebruik van deze cookies heeft Co-Dex.eu een legitiem belang. Deze cookies zijn noodzakelijk en altijd
actief.
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Cookie
domain

Naam van de cookie

Bewaartermijn

Eerstepartijcookies of
derdepartijcookies

Co-Dex.eu

__cfduid

30d 00h 00m

Eerste partij

Co-Dex.eu

cookielawinfo-checkbox-necessary

00d 01h 00m

Eerste partij

Co-Dex.eu

cookielawinfo-checkbox-nonnecessary

365d 00h 00m

Eerste partij

Niet essentiële functionaliteit van de toepassing (gebruiksgemak)
Deze cookies zijn niet broodnodig voor het correct functioneren van de toepassing, maar maken het u als
gebruiker makkelijker. Het betreft hier functionaliteiten zoals taalkeuze, gebruikte zoektermen zodat u eruit kan
selecteren... Deze cookies staan standaard uit, en u kan deze in- en uitschakelen wanneer u dat wenst.
Geen items in scope

Functioneren website verbeteren (analytische cookies)
Analytische cookies worden gebruikt om websitegedrag te analyseren en om (anonieme) statistieken bij te
houden van onze websitebezoekers. Deze statistieken geven ons inzicht in, bijvoorbeeld, hoe vaak onze website
wordt bezocht en op welke pagina websitebezoekers de meeste tijd spenderen. Deze informatie geeft ons
vervolgens de gelegenheid om te beoordelen welke (onderdelen van) onze website aangepast moeten worden.
Hiervoor gebruiken we verschillende gegevens, zoals bijvoorbeeld: IP-adres, browser type (Firefox, Chrome,
Safari, etc.), de resolutie van uw computer- of smartphonescherm en de datum, tijd en duur van uw
websitebezoek.
Dit type cookies mag ingezet worden om de organisatie te helpen de website te verbeteren. Zulke cookies
mogen geen of maar weinig gevolgen hebben voor de privacy van bezoekers. Voor het gebruik van deze
cookies heeft Co-Dex.eu de expliciete toestemming als verwerkingsbasis. Deze cookies dienen dus standaard
uit te staan en enkel actief te worden na toestemming van de gebruiker.(opt-in).

Cookie domain

Naam van de cookie

Bewaartermijn

Eerstepartijcookies of derdepartijcookies

Google

__utma

730d 00h 00m

Derde partij

Google

__utmc

736d 00h 00m

Derde partij

Google

__utmz

182d 12h 00m

Derde partij

Google

__utmt

00d 00h 10m

Derde partij

Google

__utmb

00d 00h 30m

Derde partij

Google

_ga

730d 00h 00m

Derde partij

Google

_gid

01d 00h 00m

Derde partij

Google

NID

183d 00h 00m

Derde partij
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Persoonlijke gebruikerservaring verbeteren (marketing en tracking cookies)
Co-Dex.eu gebruikt ook marketing cookies voor bijvoorbeeld marketing doeleinden, videofuncties en sociale
media buttons. De marketing cookies worden gebruikt om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen, advertenties
te laten zien op onze websites of websites van derde partijen, bij te houden welke advertenties u al gezien heeft
en het meten van de effectiviteit van een advertentiecampagne.
In het algemeen is de mogelijkheid om gebruikers te identificeren en volgen is voor veel websites waardevol.
Door te volgen wat voor pagina's de gebruiker bezoekt, kan het aanbod aan de gebruiker worden aangepast.
Denk aan webwinkels die producten 'aanraden'.
Hoe werkt dit? Een website (A) kan bijvoorbeeld een adverteerder toestemming geven om een cookie te
plaatsen. Die adverteerder weet dan ook dat je de website of pagina hebt bezocht. Het echte voordeel voor die
derde partij (de adverteerder) ontstaat als de gebruiker ook op een andere site (B) komt die ook toestemming
heeft gegeven aan de adverteerder om cookies te plaatsen. De adverteerder kan het cookie van site A dan
uitlezen, en op die manier weet de adverteerder dat deze gebruiker zowel sites A en B bezocht heeft. En hij
heeft meer informatie dan website A of B los van elkaar over de gebruiker hebben. Cookies die het 'volgen' van
mensen mogelijk maken, noemen we tracking cookies.
Deze cookies niet nodig voor een goede werking van de site; of leveren ze een risico voor de privacy van
bezoekers? Dan moet u als bezoekers toestemming geven voordat zulke cookies gebruikt of geplaatst worden
(opt-in). U kunt altijd deze toestemming weigeren of intrekken (opt-out). Deze cookies dienen dus standaard uit
te staan en enkel actief te worden na toestemming van de gebruiker.

Cookie domain Naam van de cookie
Google

Bewaartermijn Eerstepartijcookies of derdepartijcookies

_gat_gtag_UA_135960932_1 00d 00h 01m

Derde partij

Privacy policy van derde partijen
Deze website maakt gebruik van volgende derde partij cookies. Om u te informeren betreffende het gebruik van
deze cookies vindt u terug bij de respectievelijke privacyverklaring van de derde partijen:

Naam

Privacy policy

Google

www.google.be

Rechten van de website bezoeker (in de hoedanigheid van betrokkene).
Elk persoon van wie de persoonlijk informatie verwerkt wordt, kan toegang krijgen tot zijn of haar persoonlijke
informatie. Hij of zij kan deze informatie corrigeren in geval de informatie niet correct of onvolledig is, hij of zij kan
de informatie laten verwijderen en heeft het recht om deze informatie te krijgen en door te sturen. Onder
bepaalde condities, kan de bezoeker van de website eveneens het verwerken van de informatie beperken of
wanneer het legitiem belang van de bezoeker dermate bezwarend is dat deze het belang voor Co-Dex.eu
overstijgt, kan de bezoeker bezwaar uiten tegen de verwerking van zijn of haar persoonlijke informatie.
De bezoeker kan zijn of haar rechten uitoefenen door contact op te nemen via wim@co-dex.be.
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Vermeld in uw verzoek wanneer u de website bezocht, welk besturingssysteem (inclusief de versie) en welke
browser (inclusief versie) u gebruikte. Deze informatie is noodzakelijk om te bepalen dat het wel degelijk uw
persoonlijke informatie betreft.
Co-Dex.eu zal de nodige stappen nemen om uw verzoek in te willigen, tenzij het voor Co-Dex.eu onredelijke
maatregelen (bijvoorbeeld wanneer het technisch nagenoeg onmogelijk is of wanneer er buitensporige kosten
mee gepaard zouden gaan) zou vereisen. Hierdoor kan Co-Dex.eu beslissen om niet in te gaan op het verzoek
en zal u ook terdege geïnformeerd worden over deze beslissing en de motivatie ervoor. De verzoeken worden in
normale omstandigheden binnen een maand behandeld. Indien dit niet zou lukken, zal u binnen de maand op de
hoogte gebracht worden.
Indien u de mening toegedaan bent of de indruk hebt dat Co-Dex.eu uw persoonlijke levenssfeer schaadt, laat
dit ons dan zo spoedig mogelijk weten via het volgende wim@co-dex.be of postadres Albert I-laan 23, 8920
Langemark-Poelkapelle inBelgium (België) . We zullen maatregelen nemen om uw melding te evalueren en
desgevallend een geïdentificeerd probleem op te lossen.
In elk geval, kunt u altijd contact opnemen met de GegevensBeschermingsAutoriteit (GBA), van België op het
adres: Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel of het telefoonnummer +32 2 274 48 0.

Cookies verwijderen: stappenplan.
Bedrijven gebruiken cookies om te registreren welke sites jij bezoekt en in welke producten jij geïnteresseerd
bent. Als je dat niet wilt, moet je de cookies verwijderen van je pc, smartphone of tablet. Hoe dat moet, lees je in
dit stappenplan.
De meeste internetbrowsers laten in hun standaardinstellingen het gebruik van cookies toe. Als u ze liever
blokkeert kunt u dit snel en gemakkelijk zélf aanpassen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u toegang krijgt
tot alle diensten van onze website als u ze blokkeert.
Hoe slim cookies ook zijn, je bent nog steeds de baas over je computer. We leggen uit hoe je met cookies
omgaat, hoe je ze weigert en verwijdert. We geven instructies voor de 5 populairste browsers en Adobe Flash:
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Microsoft Edge:https://privacy.microsoft.com/nl-NL/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari (MacOS): https://support.apple.com/kb/PH5049?locale=en_US
Adobe Flash player: http://www.macromedia.com/support/documentation/nl/flashplayer/help
/settings_manager06.html
Gewone cookies verwijderen is simpel. Maar bedenk wel dat je na het opschonen op sommige websites opnieuw
moet inloggen. En dat je op andere sites soms iets opnieuw moet instellen.
TIP: U kunt eveneens cookie blockers gebruiken zoals uBlock van Origin (https://ublock.org/).
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