Cookies
Cookies
De website www.moorslede.be maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden
opgeslagen), met behulp waarvan onze services kunnen worden verleend en gegevens kunnen worden verzameld.
Met cookies kunnen wij onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan; het voor u mogelijk maken om u aan
te melden; fraude tegengaan; en analyseren hoe onze website presteert.
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met de cookies van de website.
Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen
gebruiken.

Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer
maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn
bijvoorbeeld de cookies die ergens je voorkeur onthouden, of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te
nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

Performantie-cookies
We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze
websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de
bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het
aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Deze website
maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand
van je IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en computer verzameld.
Wij gebruiken deze gegevens niet om jou persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies
Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest
gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/
Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in
dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze
werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

