COOKIEVERKLARING

Huidige Cookieverklaring maakt integraal deel uit van de Privacyverklaring van Genious Consulting BV waarmee het één
geheel vormt.
1 – Definities
•
•

•

•
•

“Website” verwijst naar onze site www.genious.be.
“Cookie” verwijst naar een klein bestand dat met pagina’s van onze Website wordt meegestuurd en door Uw browser
op de harde schijf van Uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek
weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wanneer U onze Website bezoekt kunnen Cookies afkomstig van de
Beheerder en/of anderen op Uw apparatuur worden geïnstalleerd.
“Persoonsgegevens” verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de
“Betrokkene”). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens,
een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische,
psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
“U” verwijst naar een Betrokkene in zijn/haar hoedanigheid van bezoeker van onze Website.
“Beheerder” verwijst naar GENIOUS CONSULTING BV, met zetel te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 99, KBO
0894.539.938, tel.: 03/651.21.00, @: info@genious.be, BTW: BE 0894.539.938, Bank: ING – IBAN : BE35 3630 2698 513
(verder ook “Wij”).

2 - Het gebruik van Cookies
Onze Website maakt gebruik van Cookies om o.m. Uw IP-adres te verzamelen en te verwerken. Het gebruik van Cookies is
o.m. van belang voor het goed laten functioneren van onze Website, maar ook Cookies waarvan U niet direct het effect ziet
zijn belangrijk.
3 - De gebruikte type cookies en hun doelstellingen
Wij gebruiken enkel noodzakelijke Cookies. Dit soort Cookies zorgt ervoor dat de Website goed werkt. Enkele voorbeelden:
om U als gebruiker te identificeren wanneer U een account heeft op onze Website, om de inhoud van Uw winkelwagentje bij
te werken, om een formulier in te vullen,… Deze categorie Cookies is daarom essentieel voor de goede werking van de
Website en om Uw voorkeuren te onthouden tijdens Uw bezoek aan de Website. Ze staan automatisch aan, u kunt ze niet
uitschakelen via deze tool. Afhankelijk van Uw browser kan U in Uw browser settings alle Cookies blokkeren, inclusief de
noodzakelijke cookies. Dan is het mogelijk dat delen van de Website niet werken.
4 - Toestemming voor het gebruik van cookies
Voor het gebruik van bepaalde Cookies is Uw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde
cookiebanner.
5 - Uw rechten met betrekking tot Uw Persoonsgegevens
Voor informatie omtrent Uw rechten met betrekking tot Uw Persoonsgegevens verwijzen wij naar art. 7 van onze
Privacyverklaring. Wanneer de uitoefening van Uw rechten betrekking heeft op Persoonsgegevens gekoppeld aan een

Cookie, vragen wij U een kopie van de Cookie in kwestie mee te sturen. U kan deze terugvinden in de instellingen van Uw
browser.
6 - Cookies blokkeren en verwijderen
U kan Cookies te allen tijden eenvoudig zelf blokkeren of verwijderen via Uw internetbrowser. Ook kan U Uw
internetbrowser zodanig instellen dat U een bericht ontvangt als er een Cookie wordt geplaatst. U kan ook aangeven dat
bepaalde Cookies niet geplaatst mogen worden.
Hoe U Uw instellingen kan aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van Uw browser, of klik
op één van de onderstaande linken om direct naar de handleiding van Uw browser te gaan.
• Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
• Safari op IPhone, IPad of Ipod Touch: https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
• Safari op Mac: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac
Wees U er wel van bewust dat als U geen Cookies wil, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed
werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de Website verloren gaan of zelfs dat U de Website helemaal niet meer kan
bezoeken.
7 – Cookies van derden
In bijv. blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op onze Website wordt
ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes
maken vaak gebruik van Cookies. Wij hebben geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen. Het kan dan
ook voorkomen dat via onze Websites Cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn.
Deze Cookieverklaring bepaalt niets over de Cookies geplaatst door derden. Indien U op onze Website Cookies tegenkomt
die U niet kan terugvinden in ons overzicht, weten wij U dank ons hiervan in kennis te stellen door verzending van een email naar privacy@genious.be. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en informeren naar de Cookies
die zij plaatsten.
8- Nieuwe ontwikkelingen - Contact
De teksten van onze Website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook
voor onze Cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele
wijzigingen.
Indien U vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan contact op door verzending van een e-mail naar privacy@genious.be.

