BELEID INZAKE COOKIES (01/09/18)
Modulco bvba en Modulco International s.à.r.l. (hierna "Modulco" genoemd) maken gebruik van
cookies om de gebruikservaring van hun website voor de bezoekers te verbeteren, het verkeer te
analyseren en de advertenties te personaliseren.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website wordt opgeslagen op de
browser van uw computer of mobiel apparaat, op het ogenblik dat u de website bezoekt. Deze
cookie heeft een unieke code waardoor uw browser wordt herkend op het ogenblik van uw bezoek
op de website ("tijdelijke cookie") of bij herhaalde bezoeken ("permanente cookie"). De cookies
kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door de partners met wie
de website samenwerkt. De server van een website kan enkel die cookies lezen die hij zelf heeft
geplaatst; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiel apparaat. De
cookies worden op uw computer of mobiel apparaat bewaard in de directory van uw browser. De
inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een
vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies verzekeren meestal een gemakkelijkere en snellere interactie tussen de bezoeker en de
website. Daarnaast helpen zij de bezoeker te navigeren tussen de verschillende rubrieken van de
website. Cookies kunnen tevens gebruikt worden om de inhoud van een website of de op de website
aanwezige publiciteit relevant(er) te maken voor de bezoeker, en de website aan te passen aan de
voorkeuren en behoeften van de bezoeker.
De cookies kunnen persoonsgegevens bevatten, hetzij met uw toestemming hetzij omdat deze
gegevens technisch noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website (bijvoorbeeld om zich te
kunnen aanmelden).
Gebruik van de cookies
Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik en de bewaring van bepaalde cookies
die noodzakelijk zijn op uw computer of mobiel apparaat. Voor de installatie van niet noodzakelijke
cookies wordt uw toestemming gevraagd op het ogenblik dat u de website opent.
Recht van inzage en verzet
U kunt de parameters van uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt wanneer een cookie
geïnstalleerd wordt of om het gebruik van cookies te deactiveren. Indien u het gebruik van cookies
weigert, kunt u, in bepaalde gevallen, niet genieten van alle functionaliteiten van de website. U kunt
bovendien opgeven of u al dan niet aanvaardt dat de website opvolgingscookies op uw computer
installeert en u kunt uw keuze op gelijk welk ogenblik wijzigen.
Via de parameterinstellingen van uw browser kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt op
gelijk welk ogenblik de cookies verwijderen die reeds op uw computer of mobiel apparaat
geïnstalleerd werden.

Hierna wordt beschreven hoe u de cookies in de meest gebruikte browsers kunt weigeren.
Om uw keuze kenbaar te maken of te herroepen, gaat u naar het helpmenu of de betreffende
rubriek van uw browser. U vindt bijvoorbeeld meer informatie op de volgende pagina's:

Voor Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Voor Safari:
https://support.apple.com/fr-ch/guide/safari/sfri11471/mac
Voor Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Voor Firefox:
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences

Modulco maakt gebruik van de volgende cookies:

Tijdelijke cookie

Aanvaarding van cookies

Google Analytics

Addthis

Deze cookie is beperkt tot de actuele zoekopdracht en bewaart
de informatie van de offerteaanvragen (opgegeven behoeften,
naam/voornaam, btw-nummer, telefoonnummer, e-mailadres,
postadres). Hij verdwijnt automatisch wanneer de browser
afgesloten wordt.
Bewaart uw akkoord met ons vertrouwelijksbeleid inzake cookies
Deze cookies stellen ons in staat om de prestaties van onze
website te kennen, om statistieken op te stellen van het
gebruiksvolume en het gebruik van de verschillende elementen
van onze website (bezochte inhoud, route).
(www.policies.google.com/privacy)
Deelmodule (www.addthis.com/privacy)

Opt-out
Voor wat betreft de cookies van derde partijen kunt u, na het aanvaarden ervan, steeds uw beslissing
herroepen.
Modulco behoudt zich het recht voor om dit beleid inzake cookies op gelijk welk ogenblik te wijzigen.
De geactualiseerde versie kan te allen tijde geraadpleegd worden op de website van Modulco.

Klachten
Gelieve voor vragen contact op te nemen met Modulco via de onderstaande contactgegevens.

Indien u, nadat u contact hebt opgenomen, evenwel van mening bent dat wij uw persoonsgegevens
niet verwerkt hebben in overeenstemming met de geldende reglementeringen, hebt u het recht om
een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Contactgegevens
Modulco bvba

Modulco International s.à.r.l

Route du grand peuplier 15

Schoulstrooss, 28

7110 Strépy-Bracquegnies

5716 Aspelt

België

Groothertogdom Luxemburg

Ondernemingsnummer:
0419.891.620

Identificatienummer:
LU28814552

compta@modulco.be
Tel.: +32 (064) 54 94 09
.

compta@modulco.lu
Tel.: + 352.2768 7451

