Cookiebeleid

Wie is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid?
VZW Huize Sint-Vincentius, Dorpsstraat 72, 3545 Zelem (Halen) is verantwoordelijk voor dit
cookiebeleid.

Wat is het doel van dit cookiebeleid?
Met haar cookiebeleid wenst vzw Huize Sint-Vincentius u te informeren welke soorten cookies worden
gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als bezoeker het gebruik kan
controleren.

Waarom worden cookies gebruikt?
Vzw Huize Sint-Vincentius wil uw bezoek aan haar website zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk
maken. Dit houdt in dat u op iedere plaats en elk ogenblik op de best mogelijke manier de inhoud van
de website op uw computer of uw mobiel apparaat moet kunnen bekijken en gebruiken. Onze vzw wil
de inhoud van haar website ook beter afstemmen op uw behoeften en voorkeuren. Dit alles wordt
mogelijk gemaakt onder meer met behulp van cookies.
U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website
niet of niet optimaal werken.
Omdat het gebruik van cookies bepaalde gegevens over uw gebruik van de website verzamelt, raden
we u aan ook ons privacybeleid te lezen. Vzw Huize Sint-Vincentius wil namelijk graag uw privacy zoveel
mogelijk waarborgen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden
geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een applicatie. Het cookie-bestand bevat
een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst
of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of
applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of
applicatie samenwerken.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen
gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen
van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of
applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak
en behoeften.

Welke cookies worden gebruikt?
Vzw Huize Sint-Vincentius maakt op haar website gebruik van volgende soorten cookies:
Noodzakelijke cookies
Stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te
gebruiken. Dit zijn directe cookies, die door de website gecreëerd worden om de webpagina beter te
laten functioneren.
Functionele cookies
Verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv.
taalvoorkeuren, regio, login).

Hoe kan u het gebruik van cookies beheren?
Via uw browserinstellingen kun u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk
moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.
Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te
weigeren: http://www.aboutcookies.org/.
Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Chrome, Safari.
Houd in gedachten dat door het uitschakelen van cookies, bepaalde grafische elementen misschien
niet zo aantrekkelijk zullen zijn of het zal niet mogelijk zijn om bepaalde toepassingen te gebruiken.

Kunnen de voorwaarden veranderen?
Vzw Huize Sint-Vincentius kan haar cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld
gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De gewijzigde
voorwaarden worden telkens bekendgemaakt op de website en gelden vanaf het moment dat ze
bekendgemaakt worden.

