Cookiebeleid

Toepassingsgebied:
Dit Cookiebeleid (het “Cookiebeleid”) is van toepassing op het gebruik door ons, de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk naar Belgisch recht Fonds Baillet
Latour, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Grote Markt 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen onder het nummer 0476.641.964 – RPR Brussel en de vereniging zonder
winstoogmerk naar Belgisch recht Fonds Baillet Latour, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Grote Markt 1, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0866.961.254
– RPR Brussel (“Wij”, “ons”, “onze”, het “Fonds”), van cookies op de website
www.fondsbailletlatour.com (de “Website”).
De gebruiksvoorwaarden van onze Website staan beschreven in de Gebruiksvoorwaarden.
Wij verwerken de persoonsgegevens van bezoekers van onze Website conform ons Privacybeleid.

Cookies:
Cookies zijn gegevens (kleine elektronische tekstbestanden) die op de harde schijf van het toestel van
de gebruiker worden opgeslagen en die gegevens bevatten over de gebruiker van onze Website (“u”,
“uw”, de “gebruiker”).
Cookies kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de website of kunnen ons in staat stellen u
als bestaande bezoeker te herkennen wanneer u op een later tijdstip terugkeert naar onze website.
Cookies stellen ons in staat om uw apparaat te herkennen. Meer informatie over cookies vindt u op
http//www.allaboutcookies.org en op http://www.youronlinechoices.eu.
De cookies van het Fonds zijn cookies die door het Fonds worden beheerd. Cookies van derden zijn
cookies die worden beheerd door websites die behoren tot een ander domein dan het domein dat in de
adresbalk van de browser wordt weergegeven wanneer de gebruiker onze Website bezoekt. Wanneer
de gebruiker onze Website bezoekt, worden er zowel cookies van het Fonds, als cookies van derden
op het toestel van de gebruiker geplaatst.
Sessiecookies zijn cookies die automatisch worden verwijderd wanneer de gebruiker zijn browser sluit.
Persistente cookies zijn cookies die gedurende een bepaalde periode op het toestel van de gebruiker
worden opgeslagen. Wanneer u onze Website bezoekt, worden er zowel sessiecookies als persistente
cookies op het toestel van de gebruiker geplaatst.
Houd er rekening mee dat, wanneer u (bepaalde van) onze cookies niet accepteert of verwijdert,
bepaalde grafische elementen mogelijk niet overal correct worden weergegeven, of dat u bepaalde
applicaties niet kunt gebruiken. Dit kan een invloed hebben op uw gebruikservaring. Meer informatie
over het uitschakelen en/of verwijderen van cookies vindt u onderaan dit document.
Voor meer informatie over de naam en het doel van de gebruikte cookies, zie de tabel hieronder:
Noodzakelijke en functionele cookies – first party cookies
Naam

Extensie

Doel

PHPSESSID

n/a

Bijhouden huidige sessie

Cookie_compliance

n/a

Bijhouden welke cookies we op uw apparaat mogen plaatsen

Drupal

_has_js

Bepaalt of javascript beschikbaar is op de huidige browser
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Niet-functionele cookies – third party cookies
Naam

Extensie

Doel

Google
Analytics

_gat;_ga;_gid

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen
over hoe bezoekers deze website gebruiken. Wij gebruiken
de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te
helpen bij het verbeteren van deze website. De cookies
verzamelen informatie in anonieme vorm, waaronder
informatie over het aantal bezoekers van deze website, van
waaruit bezoekers naar deze website zijn gekomen en de
pagina's die zij hebben bezocht.

Als u cookies wilt blokkeren of wissen, dan kan dat, afhankelijk van de webbrowser die u gebruikt, via
de volgende koppelingen:
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies

•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

•

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

•

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Let wel: bepaalde functies van de Website die het gebruik van dergelijke cookies vereisen, zullen dan
misschien niet meer werken.

Akkoord met ons gebruik van cookies – wijzigingen aan onze Cookie Policy
Door deze website te blijven gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van deze Cookie Policy hebt
gelezen en dat u instemt met ons gebruik van cookies zoals hierboven uiteengezet (tenzij u uitdrukkelijk
anders hebt aangegeven).
Wij behouden ons het recht voor dit Cookiebeleid van tijd tot tijd bij te werken. In elk geval zullen wij
alle wijzigingen die wij in de toekomst in onze Cookie Policy aanbrengen, op deze pagina plaatsen en,
indien van toepassing, per e-mail aan u worden meedelen. Controleer regelmatig of er updates of
wijzigingen in deze Cookie Policy zijn. Als u deze website blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen
in deze Cookie Policy, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Deze Cookie Policy is het laatst
bijgewerkt op 21 oktober 2018.

Vragen en klachten:
Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop het Fonds uw persoonsgegevens verwerkt, kunt
u deze naar onze Gegevensbeschermingscorrespondent sturen per e-mail aan benoit.loore@abinbev.com, per post aan Fonds Baillet Latour, 3000 Leuven, Brouwerijplein 1 of via telefoon op het
nummer +32 (0)16.27.61.59.
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