VAN GOMPEL ADVOCATEN BV - COOKIEBELEID – 18 FEBRUARI 2021
Wanneer u deze website gebruikt, zullen bepaalde van uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden aan de
hand van cookies. VAN GOMPEL ADVOCATEN BV, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4A,
ondernemingsnummer (KBO) 0711.725.721, en RPR Hasselt (hierna: “VGA” of “wij”) is de verwerkingsverantwoordelijke
van voormelde verwerking zoals bedoeld in artikel 4. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679
van 27 april 2016.
Dit cookiebeleid, dat samen met onze privacyverklaring dient te worden gelezen, informeert u over deze cookies,
waarvoor ze dienen, hoe ze worden geplaatst en kunnen worden verwijderd (het “Cookiebeleid”). Klik hier voor onze
privacyverklaring: https://www.vangompeladvocaten.be/nl/privacy).
Bij vragen klachten of verzoeken omtrent (de verwerking van) uw persoonsgegevens, onze privacyverklaring en/of dit
Cookiebeleid, contacteer ons op 011/28.12.80 of per email naar info@vangompeladvocaten.be. U kan steeds een klacht
indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens via
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen, contact@apd-gba.be of per post
(1000 Brussel, Drukpersstraat 35).
1. WAT ZIJN COOKIES EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT?
Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt geplaatst op uw computer door de server van deze website, die van de
webapplicaties die u bezoekt of door servers van derden die al dan niet met deze website samenwerken. Het
cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden. Ze maken over het algemeen de
interactie tussen de websitegebruiker en de website gemakkelijker en sneller. Zij helpen – op IT technisch vlak – om het
navigeren tussen de verschillende delen van een website voor de gebruiker te vergemakkelijken en staan in voor het
verzamelen van verschillende categorieën van gegevens.
2. WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT OP DEZE WEBSITE?
- Essentiële cookies, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies werkt de
website gewoonweg niet. Bijgevolg zijn deze cookies automatisch geplaatst, vanaf het moment dat u de website
bezoekt.
- Niet-essentiële cookies, die pas zullen worden geplaatst nadat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven
bij uw eerste bezoek aan de website. Het is mogelijk dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken, indien u
bepaalde categorieën van niet-essentiële cookies weigert.
 Functionele cookies, die informatie bijhouden over uw keuzes en voorkeuren op de website.
 Analytische cookies, die informatie verzamelen over het surfgedrag van websitegebruikers en de prestaties
van de website. Hiermee kan de website (en het gebruik ervan) verbeterd worden.
 Marketing cookies, die ook informatie verzamelen over het surfgedrag van de websitegebruikers. Hiermee
wordt een gebruikersprofiel samengesteld met het oog op een meer gepersonaliseerde service en/of voor u
relevante advertenties.
Voor het cookieoverzicht van deze website: zie verder.
3. TOESTEMMING INTREKKEN - IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES
U kan uw toestemming voor alle niet-essentiële cookies te allen tijde intrekken. Gelieve daarvoor gebruik te maken van
de cookievoorkeur-instellingen.
Hieronder vindt u daarnaast de links met de relevante informatie per desbetreffende browser om de op uw apparaat
geplaatste cookies te verwijderen a.d.h.v. uw browserinstellingen.
Firefox

Chrome

Safari

Edge

Internet Explorer

4. WEBSITES VAN DERDEN
Deze website bevat mogelijks links naar websites van derden. Deze derden kunnen, via hun website, cookies plaatsen
op uw computer. Dit Cookiebeleid zal niet van toepassing zijn op dergelijke cookies. Het gebruik van de links naar
websites van derden en de toestemming voor het plaatsen van cookies hierbij zijn de verantwoordelijkheid van de
gebruiker.

5. WIJZIGINGEN AAN DIT COOKIEBELEID
VGA behoudt zich het recht voor om dit Cookiebeleid te allen tijde aan te passen, bijvoorbeeld ten gevolge van nieuwe
tools op onze website of om aan wettelijke, contractuele en/of administratieve bepalingen te voldoen.
6. COOKIEOVERZICHT VAN DEZE WEBSITE
WELKE COOKIE?

CATEGORIE

WAT IS HET DOEL VAN DEZE COOKIE?

VAN COOKIE

BEWARINGSTERMIJN?

IS HET EEN THIRD PARTY
COOKIE?

CookieConsent

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor
het huidige domein.

1 jaar

Nee

Rc::b

Onderscheid maken tussen mensen en bots.

Gedurende
de
browsersessie

Ja (google.com)

Rc::c

Onderscheid maken tussen mensen en bots.

Gedurende
de
browsersessie

Ja (google.com)

Functionele

Qtrans_front_language

Stelt de voorkeurstaal van de gebruiker vast.

1 jaar

Nee

Analytische
cookies

_ga

Google Analytics: opslag van bezoekers- en
sessiegegevens. Toewijzing van willekeurige,
anonieme nummer aan websitegebruikers.
Opvolgen van het gebruik van de website en
opmaken van analyserapport.
Google Analytics: beperkt het aantal
verzoeken aan de analytische dienst.

730 dagen

Nee

1 dag

Nee

_gid

Google Analytics: opslag van gegevens over
gebruik van de website (o.m. aantal
bezoekers, bron waar ze vandaan komen,
bekeken pagina’s) in een anonieme vorm.
Opmaken van analytisch rapport over gebruik
van website.

1 dag

Nee

Rc::a

Onderscheid maken tussen mensen en bots.

Blijvend

Ja (google.com)

_GRECAPTCHA

Beschermt de website tegen spam en bruteforce aanvallen met Google reCAPTCHA.

1 jaar

Ja (google.com)

_grecaptcha

Beschermt de website tegen spam en bruteforce aanvallen met Google reCAPTCHA.

Blijvend

Ja (google.com)

IDE

Doubleclick (eigendom van Google):
rapporteert de gebruiker zijn acties na het
bekijken of aanklikken van een advertentie.

1 jaar

Ja (doubleclick.net)

RUL

DoubleClick (eigendom van Google):bepaalt
of de website-advertentie correct is
weergegeven. Dit wordt gedaan om hun
marketinginspanningen efficiënter te maken.

1 jaar

Ja (doubleclick.net)

NID

DoubleClick (eigendom van Google): bouwt
een profiel van uw interesses op en toont u
relevante advertenties op andere sites.
DoubleClick (eigendom van Google):
verzamelt gegevens over bezoekersgedrag
van meerdere websites, om meer relevante
advertenties weer te geven - Hierdoor kan de
website ook het aantal keren dat de bezoeker
dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.

183 dagen

Ja (google.com)

Gedurende de
browsersessie

Ja (doubleclick.net)

Essentiële
cookies

_gat

Marketing
cookies

pagead/landing

Pagead/1p-user-list/#

Volgt de specifieke interesse in producten van
de gebruiker.

Gedurende de
browsersessie

Ja (google.com)

Test_cookie

Kijkt of de browser van gebruiker cookies
ondersteund.

1 dag

Ja (doubleclick.net)

Gwcc

Google Website Call Conversions: houdt de
conversies van het telefoonnummer bij.

3 maanden

Ja (google.com)

