Cookiesbeleid
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de server van een website in de browser van
uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst worden wanneer u de website bezoekt.
Er zijn verschillende soorten cookies.

Welke cookies worden door Belgian Ice Cream Group NV gebruikt en voor welke
doeleinden ?
Belgian Ice Cream Group NV gebruikt enkel cookies om haar Website beter te laten werken
(functionele cookies) en om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar Website
(analytische cookies).
Omdat zij nauwelijks gevolgen hebben voor de privacy, zijn deze cookies vrijgesteld van
de vereiste van toestemming.
Het betreft de volgende cookies:
Naam
_ga

Bewaringstermijn
2 jaar

Type
statistisch

_gat

Duur van de sessie

statistisch

_gid

24 uur

statistisch

_utma

2 jaar

statistisch

_utmz

6 maanden

statistisch

Doel
Registratie van unieke ID voor statische
dataverzameling door Google Analytics.
Beperken van het aantal requests op
doubleclick.net door Google Analytics.
Bijhouden van het aantal paginabezoeken door
Google Analytics.
Wordt gebruikt om bezoekers en sessies te
onderscheiden. De cookie wordt aangemaakt
wanneer de javascriptbibliotheek wordt
uitgevoerd en er geen enkel bestaand cookie
_utma bestaat. De cookie wordt aangepast
telkens wanneer de gegevens worden verstuurd
naar Google Analytics.
Slaat de bron of campagne op die uitlegt hoe de
gebruiker uw site heeft bereikt. De cookie wordt
aangemaakt wanneer de javascriptbibliotheek
uitgevoerd wordt en wordt aangepast telkens
wanneer de gegevens verstuurd worden naar
Google Analytics.

Hoe zie ik welke cookies op mijn toestel geplaatst zijn en hoe verwijder ik deze?
U kunt voorkomen dat cookies op uw toestel worden geplaatst of reeds geplaatste cookies
verwijderen door uw instellingen in uw browser aan te passen. Houd 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. We raden u aan de
Help-sectie van uw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op de “about cookies
website” die richtlijnen bevat voor het gebruik van alle moder ne browsers. Door gebruik
te maken van onze Website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

