Cookieverklaring
Bij Electro80 vinden het beschermen van persoonlijke gegevens en privacy belangrijk. We
geloven in het belang van het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze
diensten. Daarom hebben we een dit Cookiebeleid ontwikkeld om uit te leggen waarom en
op welke manier wij cookies gebruiken. Wij nodigen u uit om kennis te maken met ons
Cookiebeleid.
Wanneer is Cookiebeleid van toepassing?
Dit Cookiebeleid is van toepassing op de websites van Electro80 NV die gericht zijn op de
Belgische markt en die cookies of soortgelijke technologie gebruiken.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer of mobiele apparaat
plaatst. Cookies ondersteunen uw browser tijdens uw bezoek aan onze website.
Er zijn verschillende soorten cookies, variërend van cookies die uw taalvoorkeuren
onthouden tot cookies die gebruikt worden voor advertentiedoeleinden. We gebruiken
cookies voor verschillende doelen. Sommige cookies zijn sessiecookies en zijn alleen actief
zolang uw browser is geopend, andere zijn permanente cookies en blijven gedurende een
langere periode op uw computer opgeslagen. Cookies kunnen zelf geen op uw computer
opgeslagen gegevens verzamelen.
Waarom gebruiken we cookies?
Dankzij cookies kunnen we onze website verbeteren. Cookies onthouden bijvoorbeeld
welke browser u gebruikt. Ze onthouden ook uw voorkeuren, zoals taal en regio, die als
standaardinstelling bewaard blijven als u de website opnieuw bezoekt. Met cookies kunt u
ook pagina's beoordelen en formulieren met commentaar versturen. Wij zijn ervan
overtuigd dat de cookies die we gebruiken uw gebruikservaring tijdens het bezoeken van
onze website verbeteren.
Welke soorten cookies gebruiken wij?
Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
1. Essentiële cookies: deze cookies zijn onmisbaar voor de werking van onze website.
2. Functionaliteitscookies: deze cookies onthouden uw voorkeuren voor een website,
zoals taalvoorkeur, gebruikersnamen of winkelmandje.
3. Prestatiecookies: deze cookies registreren gebruiksinformatie voor websites en apps
op een onpersoonlijk niveau en worden gebruikt voor het verzamelen van analyseen meetgegevens, zoals het aantal bezoekers en welke pagina's het vaakst worden
bezocht. Tot deze cookies behoren onder meer Google Analytics (zie ook hieronder).
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4. Doelgroepgerichte of advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt voor het
verzamelen van informatie over browsergewoonten en kunnen voor het aanpassen
van advertenties en marketing worden gebruikt. Deze cookies zijn – meestal –
cookies van externe partijen (zie 6 hieronder).
Indien de wet dat vereist, zullen we uw toestemming vragen voordat er cookies worden
gebruikt (door middel van een 'cookie-balk'):

Welke cookies gebruiken wij?
Hier vindt u de lijst met cookies , doelen en opslagperiode van de cookies die we gebruiken
in onze website.
Cookie-consent Om te controleren of de bezoeker cookies aanvaard (geldigheid van 2 jaar)
Google Analytics voor het meten van gebruikersbezoek:
Het gebruikersbezoek op electro80.be wordt via Google Universal Analytics op
geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op deze website te
optimaliseren. De analytics cookies wordt via Google Tag Manager op electro80.be
geplaatst. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch
gegevens worden gedeeld met Google of andere derde partijen.
_ga (geldigheid 2 jaar), _gat en _gali (enkel voor de duur van het bezoek van de site), _gid (1
dag),
HotJar voor analyse van gebruikersgedrag:
_hjid Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische
doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen (1 jaar)
_hjIncludedInSample Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in
een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding (1 jaar)
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laravel_session Houdt bij wat de gebruiker doet binnen de site, zodat elke paginaaanpassing of data-/itemselectie per pagina wordt onthouden tijdens het bezoek (enkel
voor de duur van het bezoek van de site)
XSRF-TOKEN Hiermee kan iemand de identiteit van de ingelogde gebruiker niet gebruiken
om acties op websites waar de gebruiker al ingelogd is uit te voeren. Voor meer info:
https://angular.io/guide/security#xsrft (enkel voor de duur van het bezoek van de site)
Bovenstaande lijst zal regelmatig worden bijgewerkt, maar we kunnen zijn volledigheid niet
geheel garanderen.
Gebruiken wij cookies van derden?
Onze websites gebruikt cookies van Google voor reclame.
Google
Deze website maakt gebruik van Google’s remarketing technologie. Deze technologie stelt
gebruikers die de website al eens hebben bezocht en interesse hebben getoond in onze
producten om gerichte advertenties te zien op websites van het Google Partner netwerk.
Op dezelfde manier kunnen advertenties ook worden getoond aan andere mensen die lijken
op de gebruikers van deze website. Hiervoor worden cookies gebruikt. De informatie die
door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van de website wordt doorgestuurd
naar de servers van Google in de Verenigde Staten. Als er een IP-adres wordt meegestuurd
worden enkel de laatste drie cijfers meegestuurd. Door middel van cookies kan het gedrag
van gebruikers op de website worden geanalyseerd en vervolgens worden gebruikt voor
gerichte aanbevelingen van producten en advertenties gebaseerd op de interesses van de
gebruiker.
Als u liever geen gerichte advertenties te zien krijgt kunt u cookies van Google voor die
hiervoor gebruikt worden uitschakelen via deze website:
https://www.google.com/settings/ads/.
Het beleid van Google voor de bescherming van persoonlijke gegevens is onafhankelijk van
Electro80. Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor hun
beleid en procedures. Gelieve kennis te nemen van Google’s privacyverklaring alvorens onze
website te gebruiken (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/).
Google Analytics is een door Google Inc. (Google) aangeboden service voor webanalyse.
Google Analytics gebruikt cookies om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.
Google gebruikt de verzamelde statistische informatie om Electro80 inzicht te verschaffen in
het gebruik van de website door de bezoekers.
Meer informatie over Google Analytics is hier te vinden:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Hoe weigert en verwijdert u cookies?
Er zijn verschillende manieren om het gebruik van cookies op uw apparaat uit te sluiten of
te beperken.
1. Indien de wet dat vereist, zullen we uw toestemming vragen voordat er cookies
worden gebruikt. U kunt dat accepteren via de cookie-balk.
2. U kunt er ook voor kiezen de door Electro80 of de websites van derden ingestelde
cookies te weigeren of blokkeren door het wijzigen van uw browserinstellingen. De
helpfunctie van uw browser kan daarover meer informatie verschaffen.
3. 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.
Contact
Laat het ons weten als u vragen heeft over dit Cookiebeleid of de door onze website
gebruikte cookies. U kunt contact opnemen met info@electro80.be.
Wijziging van dit Cookiebeleid
Dit Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd als er nieuwe ontwikkelingen zijn of
wanneer onze cookies veranderen. Electro80 adviseert u dit Cookiebeleid regelmatig te
lezen, om op de hoogte te blijven van veranderingen.
Dit Cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 23/10/2019.
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