Cookie policy Unit 14, 2021 www.unit14.be
1. Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je smartphone, computer, tablet of
smartwatch wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan zo bij een volgend
bezoek weer naar onze servers gestuurd worden.
De opgeslagen inlichtingen op deze cookies kunnen enkel door ons worden gelezen, dit
enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.
2. Waarom gebruiken we cookies?
Het gebruik van cookies is noodzakelijk om de website goed te laten draaien. Dankzij de
(anonieme) input van bezoekers kunnen we de website gebruiksvriendelijker maken en
verbeteren.
Als gevolg van de recente wetswijzigingen worden websites (Europese Unie) verplicht om
toestemming te vragen aan de bezoeker voor het opslaan of gebruik van cookies en
gelijkaardige technologieën. Deze cookie policy geeft de volledige informatie over de cookies
die wij op onze website gebruiken met hun doel.
3. Type cookies en hun doelstellingen
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit,
herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen
functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.
We gebruiken de volgende type cookies:
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Strikt noodzakelijke cookies
Naam
ASP.NET_SessionId
.AspNet.ApplicationCookie

Herkomst
www.unit14.be
www.unit14.be

__RequestVerificationToken www.unit14.be
fv
cp

www.unit14.be
www.unit14.be

Functie

Bewaartijd
Sessie cookie
Levensduur browsersessie
Sessie cookie (na login)
Levensduur browsersessie of
14 dagen na laatste bezoek
Veilig verwerken van formulieren op Levensduur browsersessie
de website
Sluiten aankondigingspopup
3 dagen
Instellingen van cookies
Oneindig

Niet strikt noodzakelijke cookies
Naam Herkomst
Functie
_ga Google
Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken
Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze
website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij
onze website blijven verbeteren. De details worden toegelicht op
deze webpagina van Google.
_gid Google
Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
_gat Google
Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen.
_fbq Facebook Analytisch / Tracking

Bewaartijd
Maximum 24 maanden
(ongeacht uw instellingen)

24 u
1 minuut
90 dagen

Voor de cookies geplaatst door derde partijen (zoals Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen van deze partijen die op hun
respectieve websites te vinden zijn. Op de inhoud van de verklaringen en de cookies van deze derde partijen oefenen wij geen enkele invloed
op.
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4. Jouw toestemming
Bij jouw eerste bezoek aan de website wordt gevraagd om deze verschillende cookies te
aanvaarden. Deze cookies kunnen per categorie toegestaan of geweigerd worden. Je kan de
instellingen van de cookies ten alle tijden wijzigen en zo ook de toestemming intrekken.
De installatie van de cookies kunnen geweigerd worden bij het eerste gebruik van de website
dankzij het aangeboden pop-up scherm. Hier kan dan gekozen worden voor “enkel strikt
noodzakelijke”.
De cookies kunnen ook geweigerd of geblokkeerd worden door het wijzigen van de
configuratieparameters van jouw navigatiesysteem. Het uitschakelen van de cookies kan
betekenen dat er van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kan worden
gemaakt.
5. Cookie-instellingen
Cookies voor analytische doeleinden toestaan
Bij verdere vragen of opmerkingen tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan
gerust contact met ons: stuur ons een e-mail via info@unit14.be of maak gebruik van de
rubriek “klantenservice” op de website.
Meer informatie over cookies kan teruggevonden worden op: http://allaboutcookies.org/ Meer
informatie over online privacy en online behaviourial advertising kan hier gevonden worden:
http://www.youronlinechoices.eu/
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