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Cookiebeleid Worldline NV/SA

Deze Site wordt gecontroleerd en geëxploiteerd onder de 
verantwoordelijkheid van Worldline NV, met maatschappelijke zetel 
gevestigd in 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1442 (hierna “Worldline 
NV”, “wij”, “ons” genoemd).

In overeenstemming met artikel 129, 1° van de Wet elektronische 
communicatie van 13 juni 2005 wil de Worldline NV de bezoekers van 
haar websites informeren over het gebruik van cookies. Deze website 
(hierna: Site) gebruikt cookies die het navigeren door de website 
vergemakkelijken, uw online ervaring te verbeteren en de kwaliteit van 
uw bezoek te optimaliseren.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die u kunnen identificeren als een 
specifieke gebruiken en uw voorkeuren en andere informatie met 
betrekking tot deze Site opslaan.

Cookiegebruik binnen Worldline NV

Enerzijds kunnen cookies functioneel zijn. Deze cookies onthouden 
bepaalde keuzes en instellingen die je een eerste keer hebt gekozen 
om bij volgende bezoeken efficiënter, sneller en eenvoudiger te 
kunnen navigeren. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld loginnamen, 
voorkeursinstellingen etc. onthouden.

Anderzijds kunnen cookies worden gebruikt om bezoek- en klikgedrag 
te onthouden. Hiermee, kan bijvoorbeeld populariteit van webpagina’s 
gemeten worden.

Worldline NV gebruikt onder andere volgende cookies:

• DoubleClik
• Zopim
• Google Analytics
• GA Audiences

Wijzigen van browserinstellingen.

Cookies kan je via de browserinstellingen van je computer weigeren of 
verwijderen. De wijze hoe dit kan gebeuren, verschilt van browser tot 
browser. Raadpleeg indien nodige de hulp-functie van je browser. Deze 
instellingen moet je steeds per browser en per computer apart instellen

• Cookie-instellingen in Internet Explorer
• Cookie-instellingen in Chrome
• Cookie-instellingen in Firefox
• Cookie-instellingen in Safari

Het niet aanvaarden, verwijderen of uitzetten van cookies kan tot 
gevolg hebben dat bepaalde functionaliteiten van deze Site niet meer 
toegankelijk zijn of slecht functioneren. Daardoor kan het gebruik of de 
beleving van de Site niet optimaal zijn. 

Sociale media en de bijhorende plug-ins

Heel veel sociale media (zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.) 
ontvangen heel wat informatie over je surfgedrag via “social plug-ins” 
op hun website. Bijvoorbeeld via knoppen zoals “Vind ik leuk” of “delen”.

Deze knoppen kunnen zich ook bevinden op webpagina’s van 
Worldline NV. Indien je je hiertegen wenst te beschermen, dan raadt het 
Centrum voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer aan 
om één van de onderstaande maatregelen te nemen:

1. Installeer een browser add-on die tracking blokkeert. 
Voorbeelden van dergelijke browser add-ons zijn:

•	 Privacy Badger: http://www.eff.org/privacybadger
•	 Ghostery: https://www.ghostery.com
•	 Disconnect: https://disconnect.me/disconnect

2. Maak gebruik van de incognito of ‘private navigation’ modus van 
uw browser. De meeste recente versies van populaire browsers 
kennen een dergelijke “privé-modus” als functionaliteit:

• Internet Explorer 
• Firefox
• Chrome
• Safari

Deze functie dwingt de browser om sporen van je surfgedrag 
(cookies, historiek, enz.) te wissen nadat het venster wordt gesloten 
en beschermt je aldus om door derden gevolgd te worden (opgelet: 
deze functie maakt jou niet anoniem op het web). Er bestaan ook 
speciale privacybeschermende browsers, zoals Epic Privacy Browser 
(www.epicbrowser.com).

Sociale media en andere websites gebruiken informatie over het 
surfgedrag van zijn gebruikers om hen gerichte reclame aan te 
bieden. Wil je niet meer gevolgd worden voor gerichte reclame 
dan kan je je uitschrijven voor gerichte advertenties via de opt-out 
website van de European Interactive Digital Advertising Alliance (www.
youronlinechoices.eu). 
Uitschrijven voor gerichte advertenties betekent niet dat er geen 
informatie meer verzameld wordt over je surfgedrag. Indien je je ook 
wil beschermen tegen de inzameling van deze informatie wordt er 
geadviseerd om daarnaast ook gebruik te maken van de incognito-
modus van uw browser of één van de bovenvermelde browser add-ons 
te gebruiken.

Meer Weten?

Meer info vind je onder andere op volgende websites: 
www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.com/be-nl

Worldline NV houdt zich het recht voor om deze cookieverklaring te 
allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van deze verklaring zal 
altijd op deze pagina te vinden zijn.

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=nl_BE
http://www.privacycommission.be/nl/facebook-social-plug-ins-aanbevelingen-voor-internetgebruikers-en-eigenaars-van-websites
http://www.eff.org/privacybadger
https://www.ghostery.com/
https://disconnect.me/disconnect
https://support.mozilla.org/nl/kb/privenavigatie-firefox-gebruiken-zonder-geschiedenis
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=nl
https://support.apple.com/kb/PH19216?locale=nl_NL
http://www.epicbrowser.com/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/be-nl/

