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Cookiebeleid voor de website www.foodbag.be

Bij het aanbieden van haar producten en diensten op de website www.foodbag.be zal Smartmat NV

gebruik maken van bepaalde cookies. U vindt hierover meer uitleg in dit Cookiebeleid.

In geval van verdere vragen kan u ons steeds contacteren. Foodbag is een product van Smartmat NV,

toegankelijk via de website www.foodbag.be. Smartmat NV is ingeschreven in de Kruispuntbank

Ondernemingen onder het nummer (BE0)841.142.626 en met maatschappelijke zetel te Regine

Beerplein 1 bus 207, 2018 Antwerpen.

Enige vragen of opmerkingen kunnen per post naar dit adres worden opgestuurd, per e-mail naar

foodlover@foodbag.be of privacy@foodbag.be of per telefoon naar 0032(0)9.298.05.10.

 

1. Algemene informatie

1.1 Dit cookiebeleid (hierna: het "cookiebeleid") beschrijft de verschillende soorten cookies en andere

mogelijke trackingelementen (zoals scripts, webbeacons, pixeltags, enz.) die we gebruiken op onze

website www.foodbag.be (hierna de "website") en de manier waarop u deze cookies kan instellen.

1.2 We hanteren een strikt privacybeleid en we zijn vastbesloten om transparant te zijn over de

technologieën die op onze website worden gebruikt. Voor zover de met cookies verzamelde informatie

persoonsgegevens bevatten, zijn de bepalingen van het privacybeleid van toepassing en vullen deze

bepalingen het cookiebeleid aan. Algemeen worden daarbij de volgende gegevens verzameld: IP-

adressen, het type browser en de taal, de internetaanbieder, verwijzings- en uitgangpagina’s en -

toepassingen, het besturingssysteem, datum- en tijdstempels en gegevens over klikgedrag.

 

2. Wat zijn cookies precies?

2.1 Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website in de browser of op de harde

schijf van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt.

Cookies worden gebruikt om u van andere gebruikers van de website te onderscheiden.

2.2 ‘First-party cookies’ zijn cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel

hebben de site optimaal te laten functioneren. Deze cookies zijn met andere woorden noodzakelijk voor

het gebruik van de website. Voorbeeld: instellingen die u bij een vorig bezoek aan de site hebt gedaan

of een vooraf ingevuld formulier met data dat u de vorige keer hebt ingevuld.

2.3 ‘Third-Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de gebruikte website zelf, maar wel van
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een andere website. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van de website. Voorbeeld: een

aanwezige marketing of advertentieplug-in van Facebook of Google Analytics.

2.4 Voor het gebruik van noodzakelijke of essentiële cookies is uw toestemming niet vereist maar wij

informeren u daar uiteraard toch over door middel van dit cookiebeleid. Voor niet-noodzakelijke cookies

vraagt Smartmat NV echter steeds uw uitdrukkelijke toestemming via de cookiebalk op de website.

Daarbij kan u de keuze maken om alle cookies te aanvaarden dan wel om slechts bepaalde categorieën

van cookies te aanvaarden.

2.5 De door u gegeven toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

 

3. Hoe kan u het gebruik van cookies op de website weigeren of beheren?

3.1 Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren of beheren. U kan ook op elk

moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen. Op de volgende

website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren:

http://www.aboutcookies.org/.

3.2 Je hebt dus de mogelijkheid om je toestemming met het plaatsen van cookies te allen tijde in te

trekken maar je begrijpt dat een dergelijke intrekking geen gevolg heeft voor de rechtmatige

verwerking die we tot daarvoor op basis van je toestemming deden.

3.3 Indien u uw cookie-instellingen aanpast, kan dit als gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de

website niet (correct) kunnen worden weergeven of dat sommige interacties niet normaal werken.

3.4 U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd en zodanig dat u

een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw

harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser. In dit geval dient u

er wel rekening mee te houden dat hierdoor bepaalde grafische elementen niet correct kunnen

verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

3.5 Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd:

4. Bescherming van uw gegevens

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge
Safari (iOS)
Safari (macOS)  

http://www.aboutcookies.org/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/browsergeschiedenis-weergeven-en-verwijderen-in-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4
https://support.apple.com/nl-nl/HT201265
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL
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4.1 Voor zover de met cookies verzamelde informatie persoonsgegevens bevatten, zijn de bepalingen

van het privacybeleid van toepassing en vullen deze bepalingen het cookiebeleid aan. Daarin staan ook

al jouw rechten tot inzage, wissing, enz. uitgelegd alsook je recht om te allen tijde een klacht in te

dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

5. Hebt u nog vragen omtrent het gebruik van cookies?

5.1 Je kan ons altijd contacteren via de contactgegevens zoals bovenaan in dit cookiebeleid opgenomen.

Welke cookies worden gebruikt op de website? Wij gebruiken verschillende soorten cookies op de

website met verscheidene doeleinden. Een volledig overzicht van de gebruikte cookies, met indexatie

per doeleind, kan je in onderstaande oplijsting terugvinden. Ten allen tijde kan je ervoor kiezen om

bepaalde cookie categorieën niet toe te staan. Hiervoor kan je op onze cookie-banner klikken op ‘meer

opties’. Vervolgens kan je in de menubalk aan de linkerzijde van het scherm verschillende categorieën

van cookies deactiveren.

© - Laatst bewerkt tijdens november 2020

 

Cookielijst

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze

bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of

inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne cookies.

We gebruiken ook externe cookies. Dit zijn cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. We

gebruiken ze voor advertentie- en marketingdoeleinden. In het bijzonder gebruiken we cookies en

andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden:

Functionele cookies

Deze cookies stellen de website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. Ze

kunnen door ons worden ingesteld of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s

hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht

niet correct werken.

Cookiesubgroep Cookies Gebruikte
cookies

Levensduur

foodbag.be __zlcmid 1st Party 365 days

static.zdassets.com __zlcid 3rd Party 0 days

https://www.foodbag.be/privacybeleid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/__zlcmid
https://cookiepedia.co.uk/host/static.zdassets.com
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Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestatie van onze

website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en minst

populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies

verzamelen wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet

wanneer u onze site heeft bezocht.

Cookiesubgroep Cookies Gebruikte
cookies

Levensduur

foodbag.be _ga,

zte2095,

_gid

1st Party 730 days,

Sessie, 1

days

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In

de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u

waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website

inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u

voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze

cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Cookiesubgroep Cookies Gebruikte
cookies

Levensduur

www.foodbag.be eupubconsent,

SecurityAccess,

ASP.NET_SessionId,

OptanonAlertBoxClosed,

OptanonConsent

1st Party 2914314

days, Sessie,

Sessie, 365

days, 365

days

cookielaw.org __cfduid 3rd Party 30 days

https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
https://cookiepedia.co.uk/cookies/zte2095
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/eupubconsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/SecurityAccess
https://cookiepedia.co.uk/cookies/ASP.NET_SessionId
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
https://cookiepedia.co.uk/host/cookielaw.org
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Doelgroepgerichte cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht

door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties

op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op

unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder

op u gerichte advertenties zien.

Cookiesubgroep Cookies Gebruikte
cookies

Levensduur

foodbag.be _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

_fbp
1st Party 0 days, 90

days

addthis.com ouid, uid, na_id 3rd Party 390 days,

390 days,

390 days

yahoo.com A3, B 3rd Party 365 days,

365 days

doubleclick.net IDE, test_cookie 3rd Party 390 days, 0

days

www.facebook.com 3rd Party Sessie

twitter.com personalization_id 3rd Party 730 days

openx.net i 3rd Party 365 days

adnxs.com anj, uuid2 3rd Party 90 days, 90

days

prfct.co pa_crosswise_ts, pa_google_ts,

pa_yahoo_ts, pa_twitter_ts, pa_uid,

pa_rubicon_ts, pa_openx_ts

3rd Party 730 days,

730 days,

730 days,

730 days,

730 days,

730 days,

730 days

facebook.com fr 3rd Party 90 days

https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_fbp
https://cookiepedia.co.uk/host/addthis.com
https://cookiepedia.co.uk/host/yahoo.com
https://cookiepedia.co.uk/host/doubleclick.net
https://cookiepedia.co.uk/host/www.facebook.com
https://cookiepedia.co.uk/host/twitter.com
https://cookiepedia.co.uk/host/openx.net
https://cookiepedia.co.uk/host/adnxs.com
https://cookiepedia.co.uk/host/prfct.co
https://cookiepedia.co.uk/host/facebook.com

