COOKIE BELEID
Een cookie, wat is dat?
Een cookie is een bestand met informatie over het surfgedrag van websitebezoekers. Dat betekent dat het bepaalde voorkeuren
onthoudt zoals de taalkeuze. Technisch gezien wordt een cookie aangemaakt door de server van de bezochte website, maar
geregistreerd op het computersysteem van de gebruiker (harde schijf).

Concreet
Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de site www.bcc-corporate.be. Andere zijn nuttig om statistische gegevens
op te stellen ten einde uw gebruikerservaring te verbeteren.. Er zijn verschillende soorten cookies. AirPlus International SA/NV
gebruikt technische cookies, tracking-cookies en cookies van derden.
Via tracking-cookies kunnen we:
 de inhoud en de werking van onze site verbeteren om onze services voor elke gebruiker te personaliseren omdat uw
voorkeuren worden opgeslagen;
 statistieken opstellen (waarmee het aantal bezoeken van onze bezoekers wordt bijgehouden, het tijdstip van het eerste
bezoek om na te gaan hoe lang een bezoeker op onze website blijft, wanneer een bezoek begint en wanneer het eindigt);
Via cookies van derden kunnen we:
 het gebruik van onze website analyseren door bv. Google Analytics te gebruiken, waarmee we het volgende nagaan: hoe
lang u als bezoeker op onze websites blijft, uit welke site U komt (zoekmotor, zoektoetsenbord, link, (...) en waarheen u
gaat na uw bezoek op onze site;
Via technische cookies kunnen we:
 controleren of uw browser Flash ondersteunt of niet, en aldus de inhoud kan weergeven.

Privacyverklaring met betrekking tot cookies
Met de cookies die AirPlus International SA/NV gebruikt, is het niet mogelijk om personen te identificeren. Cookies bevatten geen
persoonlijke gegevens en kunnen u als individu dus niet koppelen aan een naam en/of voornaam. Via het IP-adres wordt alleen uw
computer herkend als de cookies erop geregistreerd zijn.
De cookies worden voor een periode van maximaal een jaar op de harde schijf van uw computer bewaard. U kunt cookies op elk
moment verwijderen met behulp van de standaardfuncties van uw browser. We verwijzen tevens naar de Algemene
Privacyverklaring van AirPlus International SA/NV die u [hier] kunt vinden.

Cookies toestaan of blokkeren?
De meeste internetbrowsers zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden. U kunt echter zelf bepalen of uw browser cookies
aanvaardt of blokkeert.
Ingeval u echter weigert om toestemming te geven om cookies op te slaan, kan AirPlus International SA/NV u niet garanderen dat
u alle diensten op de website kunt gebruiken.

Vragen
Als u vragen hebt over de manier waarop we cookies gebruiken en u vindt het antwoord niet terug in dit Cookiebeleid, schrijf ons
dan of neem contact op met de Klantendienst.

Wijzigingen
Dit Cookiebeleid wordt regelmatig herzien om te zorgen dat het juist en actueel is. We behouden ons het recht voor om dit
Cookiebeleid op enig moment aan te passen of bij te werken. Dergelijke wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.
We moedigen u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen die
we doorvoeren. Als we echter grote wijzigingen doorvoeren in de manier waarop we cookies op onze website gebruiken, zullen we
pogen om dergelijke wijzigingen specifiek onder uw aandacht te brengen.

Derde partij
Sommige van onze werkingscookies worden voor ons beheerd door derde partijen, of de informatie wordt verzameld door, gedeeld
met of opgeslagen door derde partijen. In dergelijke gevallen geven we die derde partijen geen toestemming om de cookies of de
verzamelde informatie te gebruiken voor andere doelstellingen dan de hierboven beschreven doelstellingen. Meer informatie vindt
u hieronder bij "Externe Dienstleveranciers en websites".

Externe dienstleveranciers en websites
We werken met externe dienstverleners om onze website te onderhouden en te verbeteren. Het is mogelijk dat we informatie die
via cookies werd verzameld, met die dienstverleners delen of dat we die dienstleveranciers toestemming geven om de
cookiegegevens in onze naam te verzamelen of op te slaan. We streven ernaar om te zorgen dat alle dienstverleners met wie we
werken alle geldende wetten en vereisten op het vlak van gegevensbescherming naleven. We zullen uw persoonlijke informatie niet
delen met deze externe dienstverleners. We stellen geen cookies van AirPlus International SA/NV in op websites van derde partijen.
We maken echter wel reclame voor producten en services van AirPlus International SA/NV op websites van derde partijen. We
hebben geen controle over de cookies die worden ingesteld op websites van derde partijen die u eventueel bezoekt, inclusief de
websites van onze reclamepartners, en we dragen er geen verantwoordelijkheid voor. Als u meer informatie wenst over de cookies
die worden gebruikt op websites van derde partijen of als u cookies van websites van derde partijen wilt weigeren of verwijderen,
raadpleeg dan het privacybeleid of de informatie over cookies op de website in kwestie.
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Gebruik van websites
Wanneer u gebruikmaakt van links naar andere websites die wij voor u ter beschikking stellen, raden we u aan om het privacy- en
cookiebeleid van die websites te lezen. Let op, de keuze die u hebt gemaakt betreffende cookies voor de website www.bcccorporate.be is mogelijk niet geldig voor andere websites die niet van AirPlus International SA/NV zijn.

