Cookiebeleid
Door het bezoeken van onze websites ga je akkoord met het gebruik van cookies door
ZionMedia BV.
WAT IS EEN COOKIE
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden
geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische
cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking
cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier
een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
Een cookie bevat een unieke code die toelaat om jouw browser te herkennen gedurende een
bezoek aan de website of jouw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan
het platform.
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een
partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies
lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op
jouw computer of mobiel apparaat bevindt.
De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst
heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen
gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende
onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de
website te personaliseren aan de gebruiker.
Meer informatie over de soorten cookies kan je vinden op www.allaboutcookies.org.
GEBRUIK VAN PERMANENTE COOKIES
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op
onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook
wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door
middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen
waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.
Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.
GEBRUIK VAN SESSIE COOKIES
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit
bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het
surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw
webbrowser afsluit.
GEBRUIK VAN TRACKING COOKIES DOOR ONS

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden
opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten
komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk
bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres,
e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel,
zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
TRACKING COOKIES VAN ADVERTEERDERS / TRACKING COOKIES
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur.
Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo
een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op
basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun
netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en
dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw
profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
VERWIJDEREN VAN GEGEVENS GEKOPPELD AAN EEN COOKIE
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens.
Zie hiervoor onze contactgegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen
om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens
gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt
deze terug vinden in de instellingen van je browser.
COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN EN HUN DOEL
Cookie
Google Tag Manager
Google Analytics

Naam

Doel

GTM-TWP5QGB

Deze cookies verzamelen
informatie over hoe bezoekers
onze website gebruiken. Wij
gebruiken de informatie om
rapporten op te stellen en om
verbeteringen aan te brengen. De
cookies verzamelen informatie in
anonieme vorm, bijvoorbeeld over
de manier waarop bezoekers
naar de website zijn gekomen en
de pagina's die zij hebben
bezocht. Voor opt-out:
https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout

Retargeting van
Adwords (Google)

Deze cookies worden gebruikt
om ervoor te zorgen dat onze
betaalde advertenties in
zoekmachines en banners
worden gericht op gebruikers die
onze sites eerder hebben bezocht
en/of er interactie mee hebben
gehad, bijvoorbeeld door het
invullen van een formulier. Ze
bevatten geen
persoonsgegevens.

Bijhouden van
conversies van
Adwords

Deze cookies houden bij of een
gebruiker op een site een actie
heeft voltooid, zoals het invullen
van een formulier. Ze bevatten
geen persoonsgegevens.

Facebook Pixel

Deze cookies meten conversies
naar aanleiding van advertenties
en optimaliseren en creëren
doelgroepen voor
reclamecampagnes die op
Facebook worden weergegeven.
Voor opt-out:
https://www.facebook.com/polici
es/cookies/.

LinkedIn Pixel

Deze cookies meten conversies
naar aanleiding van advertenties
en optimaliseren en creëren
doelgroepen voor
reclamecampagnes die op
LinkedIn worden weergegeven.
Voor opt-out:
https://www.linkedin.com/legal/c
ookie-policy

Pinterest Tag

Deze cookies meten conversies
naar aanleiding van advertenties
en optimaliseren en creëren
doelgroepen om klanten op
Pinterest te bereiken. Voor

opt-out:
https://help.pinterest.com/en/arti
cles/personalized-ads-pinterest
MouseFlow

MouseFlow gebruikt cookies en
andere technologieën om
gegevens te verzamelen over het
gedrag van onze gebruikers (bijv.
hoeveel tijd ze doorbrengen op
elke pagina, op welke links ze
klikken enz.) en hun apparaten
(onder andere het IP-adres van
het apparaat, dat alleen in
geanonimiseerde vorm wordt
vastgelegd en opgeslagen,
voorkeurstaalinstellingen enz.).
Dit stelt ons in staat om meer
inzicht te krijgen in de behoeften
van onze gebruikers en deze
dienst en hun ervaring te
optimaliseren. MouseFlow slaat
deze informatie op in een
gepseudonimiseerd
gebruikersprofiel. Noch
MouseFlow, noch wij zullen deze
informatie ooit gebruiken om
individuele gebruikers te
identificeren of deze informatie te
koppelen aan andere gegevens
van een individuele gebruiker.
Voor opt-out:
https://mouseflow.com/opt-out/

GOOGLE ANALYTICS
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google
toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De
informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy

Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau
voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Daarenboven werd Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld overeenkomstig de
handleiding opgemaakt door de privacycommissie.
SOCIALE MEDIA
Op onze websites kunnen buttons opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten
(“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons
werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig
zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.
Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig
kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze
cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook en LinkedIn opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook stellen zich te houden aan de
Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
INSCHAKELEN / VERWIJDEREN EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES
Bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt je op de hoogte gebracht van het gebruik van
cookies met een verwijzing naar onze Privacy Policy. Je kan ook voorkomen dat cookies
worden geplaatst door jouw keuze aan te geven in de Cookiebar of reeds geplaatste cookies
verwijderen door de instellingen in jouw browser aan te passen. Hulp bij het aanpassen van
deze instellingen kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Hou er rekening
mee dat het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de website ertoe kan leiden dat
sommige of alle functies van de website niet naar behoren werken.
Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies
te weigeren: http://www.aboutcookies.org/
Je kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer
of mobiel apparaat.
Als je de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn
ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen
uitvoeren:
Bij browser – Microsoft Internet Explorer
•
In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
•
Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer
alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
•
Klik op ‘OK’.
Bij browser – Mozilla Firefox
•
Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.

•
Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd
wil worden’ niet is aangevinkt.
•
Klik op ‘OK’.
Bij browser – Google Chrome
•
Klik op ‘Extra’ bovenaan in jouw browservenster en kies ‘Opties’.
•
Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop
‘Content settings’.
•
Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.
Bij browser – Safari
•
Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in jouw browservenster en selecteer de
‘Voorkeur’ optie.
•
Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en
reclame cookies’ aan.
Click ‘Save’.
CONTACT
ZionMedia BVBA
Hovenierstraat 44
9940 Gent ( Evergem )
Tel: +32 (0)9 330.01.77

Dit cookiebeleid werd voor het laatst gewijzigd op 19 maart 2021.

