COOKIEBELEID DOK1 Media
1. Bedoeling beleid?
Dok1 Media is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Mijl 83, 2500
Lier en ingeschreven in de kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0695
652 128. Met dit cookiebeleid willen wij u informeren over de verschillende soorten cookies
waarmee u geconfronteerd kan worden bij een bezoek aan deze website.
2. Wat zijn cookies en waarom worden ze gebruikt?
Cookies zijn tekst- of databestanden die op uw computer of mobiel toestel kunnen worden
geplaatst bij een bezoek aan deze website, en dit door ons of door een derde. De cookies
worden gebruikt om uw bezoek aan de website vlotter en gebruiksvriendelijker te maken en
om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden. Cookies zijn geen
programma's en zijn niet schadelijk voor uw computer of mobiel toestel.
3. Soorten cookies
Sessie cookies: cookies die automatisch gewist worden wanneer de gebruiker de browser
afsluit.
Permanente cookies: cookies die op de eindapparatuur van de gebruiker opgeslagen blijven
voor een welbepaalde bewaartermijn (kunnen verstrijken na enkele minuten, dagen of
jaren).
Eigen cookies: cookies die door de operator van de website zelf ontwikkeld en geplaatst zijn.
Cookies van derden: Cookies die geplaatst zijn dor een website die tot een ander domein
behoort dan het domein dat in de adresbalk van de betrokken website wordt weergegeven.
3. Welke cookies en toepassingen gebruiken we?
Analytische Cookies: Google Analytics maakt gebruik van cookies om informatie te
verzamelen over het surfgedrag van bezoekers van deze website. Deze cookies verzamelen
geen gegevens die bezoekers kunnen identificeren (enkel anonieme informatie wordt
verzameld) Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren.
Geïntegreerde Video Content:
YouTube: Als onderdeel van de Google-bedrijvengroep, is op cookies afkomstig van het
YouTube-domein het algemene cookiebeleid van Google toepasselijk. Meer informatie
daarover vindt u hier: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
Vimeo: Op cookies afkomstig van het Vimeo-domein, is volgend cookiebeleid van
toepassing: https://vimeo.com/cookie_policy.
Sociale Media:
Deze buttons en toepassingen (mogelijkheid om berichten en content te sharen ) werken via
codes die van de sociale media platformen zelf afkomstig zijn, en via deze codes kunnen ook
cookies worden geplaatst. Wij hebben desgevallend geen zeggenschap over dergelijke
cookies en dienen u dan ook te verwijzen naar het cookiebeleid van de betreffende sociale
media platformen zelf om meer informatie te bekomen over de inhoud en de gegevens die
aan de hand van die cookies worden verwerkt:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://support.twitter.com/articles/20170526#
Google+: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
4. Beheren en verwijderen van deze cookies?
Indien u niet wil dat deze websites cookies plaatsen, kan u uw internetbrowser aan uw
wensen aanpassen. U kan uw mobiele of browser-instellingen vaak ook zo instellen dat u
telkens een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt op uw computer of toestel.
Indien u verder surft op deze website zonder bedoelde instellingen aan te passen, betekent
dit dat u het gebruik en de installatie van cookies overeenkomstig huidige Cookieverklaring
aanvaardt.
U kan ook te allen tijde de op uw computer of uw mobiel toestel bewaarde cookies
verwijderen. Klik op de helpknop van uw internetbrowser om na te gaan hoe u de
desbetreffende instellingen kan wijzigen en/of de cookies kan verwijderen.
Hou er rekening mee dat wanneer u het gebruik van cookies weigert, bepaalde
functionaliteiten van de Website mogelijk niet langer integraal en/of even vlot toegankelijk
kunnen zijn.
5. Wijzigingen in het beleid
Belangrijke wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden op deze website. Deze versie van
het cookiebeleid werd laatst gewijzigd op 4 september 2019.
6. Contact
Hebt u vragen of opmerkingen omtrent dit cookiebeleid, aarzel dan niet om ons te
contacteren via contactformulier op deze website.

