Cookie Statement SHM Denderstreek
In dit Cookie statement worden de volgende termen gedefinieerd als:
A. SHM Denderstreek: SHM Denderstreek CVBA, met maatschappelijke zetel te Heilig
Hartlaan 54, 9300 Aalst en geregistreerd bij de Belgische RPR/RPM Gent onder het
nummer 0400.268.025;
B. Website: de website van SHM Denderstreek, http://www.shm-denderstreek.be, alsook
afgeleide websites ontworpen door of voor SHM Denderstreek en beheerd door SHM
Denderstreek.

1. Cookies
SHM Denderstreek streeft ernaar u duidelijke informatie te bezorgen over hoe cookies gebruikt
worden op de Website en waar deze cookies opgeslagen worden op uw apparaat (computer,
tablet, smartphone, etc.). Dit om uw bezoek aan de Website aangenamer te maken, beter aan
uw behoeften te voldoen en uw bezoek aan uw voorkeuren aan te passen.
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoeken van een website op een
computer of mobiel apparaat geplaatst en vervolgens opgeslagen worden. Cookies helpen
SHM Denderstreek het bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken
uit te voeren, zoals het verbeteren van de veiligheid en de algemene gebruikerservaring van
de Website te verbeteren. De Website kan bijvoorbeeld de pagina’s die je bezocht hebt en je
voorkeuren onthouden, zodat je dit niet telkens je de Website bezoekt moet invullen. Andere
cookies laten de analyse van bepaalde informatie toe, zoals het aantal keer je de Website
bezocht. Andere cookies worden gebruikt voor marketingredenen.
Sessiecookies zijn cookies waarvan de levensduur beperkt is tot de duur van de sessie, zijnde
tot de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website wordt afgebroken. Daarnaast
bestaan er permanente cookies die het sluiten van de browser overleven.
First party cookies worden geplaatst bij de eigenaar van de domeinnaam van een website, in
dit geval SHM Denderstreek door de Website. Third party cookies worden door anderen dan
de eigenaar van de domeinnaam van een website geplaatst. Daarom heeft SHM Denderstreek
geen toegang tot of controle over deze cookies of andere middelen van dataverzameling. Lees
alstublieft de respectieve privacy statements van de providers van deze third party cookie
providers.
De volgende first party cookies kunnen door SHM Denderstreek geplaatst worden:
Naam
PHPSESSID

Levensduur
1 sessie

uncodeAI.images
uncodeAI.css
uncodeAI.screen

1 sessie

Doel
Deze cookie wordt opgeslagen om uw browsesessie
vlotter te laten verlopen.
Deze cookies worden gebruikt om bij te houden hoe
groot uw browservenster is. Zo kan de website adaptief
aangepast worden.
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De volgende third party cookies kunnen geplaatst worden:
Naam
_ga
_gali
_gat
_gid
Fr

Levensduur
2 jaar
30 seconden
1 minuut
24 uur
30 dagen

Doel
Deze cookies van Google Analytics worden geplaatst om
statistische informatie over websitegebruik bij te houden. Meer
info: www.google.com/intl/en/policies/privacy
Deze cookie van Facebook wordt geplaatst wanneer u de
webpagina gebruikt en op Facebook ingelogd bent. Deze
wordt gebruikt voor de Facebook ‘like’plugin.

Om optimaal van de Website gebruik te maken, is het aan te raden de cookies in te schakelen
en/of accepteren op uw computer of mobiel apparaat. Wanneer cookies uitgeschakeld zijn, zal
SHM Denderstreek niet in staat zijn u een probleemloos bezoek aan de Website te
garanderen.
Niettemin staat het u vrij cookies via uw browserinstellingen en/of a priori via de cookie banner
te verwijderen of blokkeren. Hoewel sommige browser cookies standaard accepteren, kan u
cookies verwijderen die reeds geplaatst werden en uw browserinstellingen zo wijzigen dat het
plaatsen van nieuwe cookies beperkt wordt of nieuwe cookies geblokkeerd worden. De manier
van aanpassen van de browserinstellingen varieert per browser. U kan bijkomende informatie
over de browserinstellingen vinden op aboutcookies.org of in het ‘Help’ menu van uw browser.
Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit dat u uw voorkeuren bij elk bezoek
opnieuw zal moeten instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) zullen
functioneren.

2. Privacy
Voor meer informatie betreffende het verwerken van persoonlijke gegevens verwijzen wij naar
onze Privacypolicy.

3. Aanpassingen
SHM Denderstreek houdt zich het recht voor dit Cookie Statement continu te updaten.
Dit Cookie Statement werd voor het laatste bijgewerkt op 6 november 2018.

4. Diversen
Indien enige van de bepalingen van dit Cookie Statement in haar geheel of gedeeltelijk zou
vernietigd worden door een bindende beslissing, zal dit geen enkel effect hebben op de andere
bepalingen van dit Cookie Statement. SHM Denderstreek heeft het recht zo een bepaling aan
te passen of te vervangen door een andere bepaling dewelke, binnen de wettelijke limieten,
het zelfde effect heeft.
Het falen van SHM Denderstreek om strikte naleving van de bepalingen van dit Cookie
Statement te eisen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand of afwijzing
daarvan.
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5. Toepasselijk recht
Door de Website te bezoeken en aldus uitdrukkelijk dit Cookie Statement en de voorwaarden
daarin te aanvaarden, ga je ermee akkoord dat enig dispuut of enige eis met betrekking tot dit
Cookie Statement en het gebruik van cookies zal beheerst worden door Belgisch recht en
onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen,
afdeling Dendermonde of afdeling Oudenaarde, valt.

6. Contact
Indien u na het lezen van dit Cookie Statement vragen of opmerkingen betreffende het gebruik
van cookies zou hebben, contacteer dan alstublieft de contactpersoon op het adres Heilig
Hartlaan 54, 9300 Aalst. U kan SHM Denderstreek ook contacteren per e-mail op
dposhmdenderstreek@ifori.be.
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