Cookiebeleid
Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestand dat door een server van een website op uw computer, tablet,
smartphone of mobiele apparaat wordt geïnstalleerd wanneer u een website raadpleegt. De cookie
bevat een unieke code die het mogelijk maakt dat uw browser herkend wordt wanneer u de website
eenmaal bezoekt "sessie"-cookies, die tijdelijk zijn; of tijdens volgende, herhaalde bezoeken "permanente" cookies. Sessie-cookies zijn alleen actief gedurende de tijd dat u de website bezoekt en
worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies of tracking cookies blijven op uw
harde schijf staan wanneer u de website verlaat, totdat u ze handmatig verwijdert of totdat de browser
ze na een bepaalde tijd verwijdert. Cookies kunnen worden geïnstalleerd door de server van de
website die u bezoekt of door partners van die website. De server van een website kan alleen de
cookies lezen die hij zelf heeft geïnstalleerd en heeft geen toegang tot andere informatie die op uw
computer of mobiele apparaat wordt gevonden. Cookies worden opgeslagen in de map van uw
browser op uw computer of mobiele apparaat. Een cookie bestaat meestal uit de naam van de server
die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke nummercode.
Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website sneller en
eenvoudiger, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website.
Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud of advertentie op een website relevanter te
maken voor de bezoeker en kunnen worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeur en behoeften.
De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze de cookies accepteren die op onze websites worden
gebruikt. U kunt echter de parameters van uw browser aanpassen om deze cookies uit te schakelen.
Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde websites niet correct worden weergegeven of
dat sommige toepassingen niet kunnen worden gebruikt.
Verschillende soorten cookies worden gebruikt op de websites www.gift2give.be, www.gift2give.eu en
www.njoy.shopping.
Oorsprong:
•
•

Directe cookies. Deze cookies worden rechtstreeks door Gift2Give ingevoegd en beheerd.
Cookies van derden. Deze cookies worden door andere partijen ingevoegd en beheerd,
bijvoorbeeld Google Analytics. Ze worden geplaatst tijdens je bezoek op de websites
www.gift2give.be, www.gift2give.eu en www.njoy.shopping of je gebruik van de Gift2Give of
Njoy.Shopping app. Ze zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door je bezoek op de websites
www.gift2give.be, www.gift2give.eu en www.njoy.shopping of app aan derden verzonden
worden.

Soorten:
•

•

Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn onmisbaar voor het bezoeken van onze websites en
het gebruik van bepaalde delen van de websites. Ze laten u bijvoorbeeld toe om tussen de
verschillende delen van de website te navigeren of formulieren in te vullen. Zelfs wanneer u
inlogt met uw persoonlijke account, zijn deze cookies nodig om uw identiteit op een veilige
manier te controleren voordat u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens. Als u deze
cookies weigert, zullen bepaalde delen van de website niet werken of niet optimaal werken.
Functionele cookies: functionele cookies zijn cookies die het functioneren van onze websites
en apps gemakkelijker maken om te werken, hen aangenamer maken voor bezoekers en
ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde browse-ervaring hebt. Deze cookies kunnen
bijvoorbeeld uw taalkeuze of uw gebruikersnaam onthouden, zodat u uw
aanmeldingsgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren.

•

Analytische-cookies: we gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het
gebruik dat bezoekers maken van onze websites en Gift2Give en Njoy.Shopping app
(bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek, ...) met de bedoeling de inhoud van
onze website en app te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en
om het gebruiksgemak van onze website en app te vergroten. Voor analyses van het gebruik
van onze website/app doen we ook beroep op Google Analytics die daartoe eveneens
gebruik maakt van cookies. Deze cookies kunnen zowel anoniem als niet-anoniem zijn. Voor
het gebruik van niet-anonieme cookies voor analysedoeleinden wordt voorafgaandelijk je
toestemming gevraagd. Je kan dus weigeren dat deze cookies op je toestel worden geplaatst
door je cookie instellingen aan te passen via de cookie manager.

Hoe lang blijven cookies bestaan?
•
•

Tijdelijke cookies (of ‘sessie’ cookies) worden tijdelijk opgeslagen in je browser of app. Zodra
je je browser of app sluit worden die cookies automatisch gewist.
Permanente cookies (of ‘persistent’ cookies) blijven op je computer of mobiele apparaat
staan, ook als je de browser of de app sluit. Ze maken het mogelijk je te herkennen tijdens
latere bezoeken. Ze blijven op je apparaat staan tot hun einddatum bereikt is, een nieuwe
versie van de cookie geïnstalleerd wordt, of je ze manueel verwijdert.

Beheer van cookies
U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment
ook cookies verwijderen die al op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd.

Verwerkingsgronden
Gift2give zal persoonlijke gegevens die door cookies zijn verkregen alleen verwerken als er wettelijke
redenen zijn om dit te doen. Juridische redenen kunnen zijn:
•
•

Legitieme interesse;
De toestemming van de betrokkene.

Gift2Give zal legitiem belang als rechtsgrond gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens
die zijn verkregen door noodzakelijke, functionele en analytische cookies.
Gift2Give zal toestemming gebruiken als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens
verkregen door analytische niet-anonieme cookies. Deze toestemming kan door de gebruiker worden
gegeven wanneer hij voor de eerste keer de websites www.gift2give.be, www.gift2give.eu of
www.njoy.shopping bezoekt. De gebruiker kan het eens of oneens zijn met het accepteren van
cookies met behulp van een selectievakje. Deze toestemming omvat een directe verwijzing naar de
Cookie-verklaring van Gift2Give.
Indien u vragen hebt over het cookiebeleid van Gift2Give, kunt u contact opnemen met de Gift2Give
Data Protection Officer.
Contact:
E-mail: info@gift2give.org
Adres: Sint-Benedictusdreef 13, 2900 Schoten België
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