Cookie verklaring
Om uw websitebezoek zo goed mogelijk te laten verlopen, maken we gebruik van cookies.
We behandelen de informatie verkregen via deze cookies als persoonsgegevens en houden hierbij
rekening met de toepasselijke wetgeving. Ons beleid met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens en uw rechten vindt u hier.

Wat is een cookie?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties
wordt meegestuurd en op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek aan onze website weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Waarom werken we met cookies?
Deze technologieën dragen er toe bij dat u zo goed mogelijk van onze websites en andere interactieve
toepassingen gebruik kan maken. Met sommige cookies onthoudt uw computer bijvoorbeeld uw
logingegevens of in welke taal u een website wil bekijken. Ze helpen ons daarenboven om het gedrag van
gebruikers beter te begrijpen door bijvoorbeeld aan te geven welke webpagina’s werden bezocht.

Kan u cookies vermijden?
Dat kan.
Raadpleeg hiervoor de instructies bij uw browser Dit is het programma waarmee u op het internet surft. De
meest bekende en populairste internetbrowsers zijn Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Opera en Safari (Apple).
De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kan echter het opslaan van
cookies op uw computer of tablet voorkomen door in uw browserinstellingen “Cookies niet accepteren” te
selecteren. In bijlage onderaan deze tekst geven we voor enkele browsers aan hoe u dit kan doen.
U kan uw browser ook zo configureren dat er toestemming gevraagd wordt voordat u cookies opslaat.
Tevens kan u eerder ingestelde cookies op elk ogenblik verwijderen.

Cookies kunnen nodig zijn om goed op onze websites te kunnen surfen.
Als u cookies niet aanvaardt of weigert kan het voorkomen dat u niet alle functies van onze website
volledig kunt gebruiken.

Verschillende soorten cookies.
We gebruiken afhankelijk van de website die u bezoekt verschillende soorten cookies.

Permanente cookies
Met behulp van een “permanente cookie” kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website.
De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld: indien u toestemming
gegeven hebt voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit net door middel van zo’n cookie onthouden.
Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen, waardoor u dus tijd bespaart en het gebruik van
onze website prettiger kan verlopen.
Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies
Met behulp van een “sessie cookie” kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw bezoek
hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze
bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
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Cookies van 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 wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie
te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw 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.

Facebook en Twitter buttons
Op onze website kunnen buttons opgenomen zijn om webpagina’s te promoten (“liken”) of delen
(“tweeten”) op sociale netwerken zoals 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.
Wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken, kan U lezen in de
privacyverklaring van Facebook of Twitter (die regelmatig kan wijzigen).
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de
Privacy Shield Principles 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.

Hebt u nog vragen?
Contacteer ons via privacy@inom.be
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Bijlage: cookies weigeren
Microsoft Edge 38
•
•
•
•

Open Microsoft Edge
Klik op de menuknop (drie puntjes), rechts bovenaan het venster
Ga naar "Instellingen" en klik vervolgens op "Browsegegevens wissen"
Schakel het selectievakje "Cookies" in en klik vervolgens op "Verwijderen"

Internet Explorer 11
•
•
•
•

Open Internet Explorer
Klik op de knop instellingen (tandwiel), rechts bovenaan het venster
Ga naar "Beveiliging" en klik vervolgens op "Browsegeschiedenis verwijderen"
Schakel het selectievakje "Cookies" in en klik vervolgens op "Verwijderen"

Google Chrome
•
•
•
•
•

Open Google Chrome
Klik op de menuknop (drie puntjes), rechts bovenaan het venster
Ga naar "Instellingen" en klik vervolgens op "Geavanceerde instellingen weergeven"
Onder “Privacy” klikt u op de knop “Browsegegevens wissen”
Schakel het selectievakje “Cookies” in en klik vervolgens op “Browsegegevens wissen”

Mozilla Firefox 47
•
•
•
•
•
•
•

Open Mozilla Firefox
Klik op de menuknop rechts bovenaan het venster en ga naar “opties”
Ga naar het tabblad “Privacy”
Onder “Geschiedenis” kiest u “Individuele cookies verwijderen”
Om één cookie te verwijderen, klikt u op het item in de lijst en vervolgens op de knop
"Geselecteerde verwijderen"
Om alle cookies te verwijderen, klikt u op de knop "Alle verwijderen"
Via “uw recente geschiedenis wissen” kunt u uw browsegeschiedenis verwijderen

Safari 10 (MacOS X)
•
•
•
•
•

Kies "Voorkeuren" in het Safari-menu
Klik op “Privacy”
Klik onder “Cookies en websitegegevens” op de knop “Beheer websitegegevens…”
Selecteer de te verwijderen cookies in de lijst en klik op “Verwijder”
Verwijder alle cookies door op “Verwijder alles” te klikken

Versie dd 17 09 2018

Cookie Policy Fondsen Metaalverwerkende en technologische industrie

3

