COOKIEVERKLARING
Voordat u verdergaat: Wat meer informatie over de verwerking van uw gegevens. We
gebruiken op onze website verschillende technieken om u een optimale ervaring te kunnen
bieden. Daartoe behoren enkel gegevensverwerkingen die technisch noodzakelijk zijn om de
website en haar functies ter beschikking te kunnen stellen alsook technieken die gebruikt
worden voor comfortabele website-instellingen. Daarnaast gebruiken we cookies voor
Google Analytics voor de anonieme analyse van verkeer op deze website.
Strikt noodzakelijke cookies:
Naam cookie
cookieconsent_status
cookieconsent_dismissed
locale
laravel_session

XSRF-TOKEN

Analytische cookies:
Naam cookie
_ga
_ga_UA-192012695-2
_gcl_au
_gid

Doel
Bewaren van toestemming
voor cookies
Bewaren van toestemming
voor cookies
Insteling van de taal van de
website
Beheer van de sessie
doorheen het bezoek van
verschillende pagina’s van
de website
Hiermee kan iemand de
identiteit van de ingelogde
gebruiker niet gebruiken om
acties op websites waar de
gebruiker al actief is uit te
voeren.

Bewaartijd
10 maanden

Doel
Het gebruikersbezoek
op mondtotmond.be
wordt via Google Analytics
op geanonimiseerde wijze
gemeten om het
informatieaanbod van
VDAB te optimaliseren.
Google Analytics is zo
ingesteld dat het IP-adres
niet wordt verwerkt, noch
gegevens worden gedeeld
met Google of andere derde
partijen.

Bewaartijd
De bewaartijd van deze
cookies is beperkt tot 13
maanden.

10 maanden
Duur van de sessie of tot
afsluiten van de browser
Duur van de sessie of tot
afsluiten van de browser
Duur van de sessie of tot
afsluiten van de browser

Meer informatie, ook over uw rechten vindt u in onze privacyverklaring. Onze disclaimer
vindt u hier.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om
gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn
voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming
nodig. Analytische cookies worden enkel met uw toestemming geplaatst.
Hoe weigert en verwijdert u cookies?
Er zijn verschillende manieren om het gebruik van cookies op uw apparaat uit te sluiten of
te beperken. U kunt er voor kiezen de door VDAB ingestelde cookies te weigeren of
blokkeren door het wijzigen van uw browserinstellingen. De helpfunctie van uw browser kan
daarover meer informatie verschaffen. U kunt ook allaboutcookies.org bezoeken voor
informatie over het verwijderen of weigeren van cookies of meer informatie over cookies in
het algemeen. Houd er echter rekening mee dat bepaalde functies van onze website niet
correct kunnen werken als u het gebruik van cookies weigert of als u cookies verwijdert.
In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons
kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 23/06/2021.

