Ons gebruik van cookies en andere
vergelijkbare technologieën
We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixels, tags, webbeacons, tokens en
andere identificators om ons te helpen onze websites voor u te personaliseren, uw voorkeuren te
onthouden, te begrijpen hoe gebruikers onze websites of producten gebruiken en ons
marketingaanbod aan te passen.

Cookies
Een “cookie” is een klein gegevensbestand dat een reeks tekens bevat en naar uw computer wordt
gestuurd wanneer u onze website bezoekt. Wanneer u de website de volgende keer bezoekt, zorgt
de cookie ervoor dat de site uw browser herkent. Hoe lang een cookie op uw computer of mobiele
apparaat blijft staan, is afhankelijk van of het een permanente cookie of een sessiecookie is.
Intersentia gebruikt beide cookiesoorten. Sessiecookies blijven slechts op uw apparaat staan totdat u
uw browser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat staan totdat ze
verlopen of worden verwijderd. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website.
Strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn essentieel om op onze website te surfen en de functies
ervan te gebruiken. Zonder deze cookies zouden diensten zoals uw winkelwagen niet beschikbaar
zijn.
Prestatiecookies. Dergelijke cookies verzamelen informatie over uw gebruik van onze website. Deze
gegevens kunnen worden gebruikt om onze website te optimaliseren en het navigeren te
vereenvoudigen.
Functionele cookies. Met deze cookies kunnen onze websites de keuzes die u maakt onthouden en
uw ervaring personaliseren. We kunnen uw geografische locatie opslaan in een cookie, bijvoorbeeld
om ervoor te zorgen dat we u de websites tonen die relevant zijn in uw regio of taal.
Cookies van derden. Cookies van derden zijn cookies die worden geplaatst door andere websites
en/of partijen dan Intersentia. Deze cookies kunnen op onze websites worden gebruikt om onze
producten of diensten te verbeteren of om ons te helpen relevantere advertenties aan te bieden. Op
deze cookies is het privacybeleid van de betreffende externe diensten van toepassing, bijvoorbeeld
het gegevensbeleid van Facebook.
Analytische cookies. Wij gebruiken analytische cookies, zoals die worden aangeboden door Google
Analytics, om ons te helpen begrijpen hoe lang bezoekers op onze websites blijven, welke pagina's zij
het meest nuttig vinden en hoe zij op Intersentia.be zijn aangekomen. Ga voor meer informatie over
Google Analytics en uw gegevens naar deze Google-webpagina.

Uw cookie-instellingen beheren
In de meeste webbrowsers kunt u cookies beheren via de voorkeursinstellingen. Als u echter de
mogelijkheden van websites om cookies in te stellen beperkt, kan dit uw algehele gebruikerservaring

beïnvloeden. Sommige browsers bieden een 'Do Not Track' (DNT)-signaal waarbij u uw voorkeur kunt
aangeven met betrekking tot tracking en cross-site tracking. Hoewel we op dit moment geen
technologie gebruiken die DNT-signalen herkent, verwerken we uw persoonsgegevens uitsluitend in
overeenstemming met deze Verklaring.

Tokens
Een “token” is bevat een reeks tekens die naar uw computer wordt gestuurd wanneer u onze
software gebruikt. Het token zorgt ervoor dat u kan communiceren met onze software en dat deze u
herkent. Tokens werken per sessie en verstrijken na een bepaalde tijd. Wanneer u een nieuwe sessie
start zullen wij u een nieuw token sturen.

Pixels
Naast cookies maken we soms gebruik van kleine grafische afbeeldingen die 'pixels' worden
genoemd (ook wel web beacons, clear GIF's of pixeltags genoemd). We gebruiken pixels in onze emailberichten aan jou (als u ervoor hebt gekozen om dergelijke berichten te ontvangen) om ons te
helpen begrijpen of onze e-mailberichten zijn bekeken. We gebruiken ook pixels van derden (zoals
die van Google, Facebook en andere netwerken) om ons te helpen uw belangstelling en voorkeuren
te begrijpen. Zie hieronder voor meer informatie over onze advertenties en marketingactiviteiten.

Advertenties en marketingtools
We gebruiken verschillende moderne marketingtools ter ondersteuning van onze
reclamecampagnes.
Intersentia kan met externe adverteerders werken die cookies en vergelijkbare technologie
gebruiken om meer relevante reclame te maken over Intersentia-producten en -Diensten op onze
websites en op internet. Om deze op belangstelling gebaseerde reclame aan te bieden, combineren
de partijen de over een periode verworven niet-persoonsgebonden gegeven over uw
onlineactiviteiten, die helpen bij het verzorgen van de reclame die wij aan u leveren. Voorbeelden
hiervan zijn een Intersentia-advertentie op een Facebook-pagina of een pagina die eigendom is van
Google, zoals een zoekresultatenpagina of YouTube, of op een site in het advertentienetwerk van
Google. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld als onderdeel van dit proces. Waar nodig vragen
wij uw toestemming voor dit proces. U kunt u altijd afmelden van deze gepersonaliseerde
advertenties van externe adverteerders en advertentienetwerken die lid zijn van het Network
Advertising Initiative (NAI) of die de zelfregulerende principes voor online behavioural advertising
van de Digital Advertising Alliance onderschrijven door naar de afmeldpagina's op de NAI- websites
en DAA-websiteste gaan. Als u u afmeldt, worden de advertenties die u op internet ziet mogelijk
minder relevant voor jou.
Na afmelding van het ontvangen van communicatie van ons, gebruiken we uw e-mailadres niet voor
op belangstelling gebaseerde reclame.

