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Cookie policy
METALogic NV hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
cookie policy lichten wij u toe hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen via
cookies, wat we ermee doen en hoe we deze gegevens verwerken. Wij vinden het belangrijk om een
omgeving te creëren en in stand te houden waarin de gebruikers van onze online omgeving er zeker
van kunnen zijn dat geen misbruik wordt gemaakt van hun informatie.
1. Toepassingsgebied
Deze website en bijhorende cookies worden beheerd door METALogic NV met maatschappelijke zetel
te Wingepark 43, 3110 Rotselaar en KBO-nummer 0444.184.576. Wij handelen als
verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij de persoonsgegevens van de gebruikers van onze online
omgeving verwerken door middel van cookies.
Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de
Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG of GDPR) en de nationale wetgeving
inzake gegevensbescherming. Deze regelgeving heeft betrekking op de bescherming van uw
persoonsgegevens en verleent u rechten met betrekking tot die persoonsgegevens.
Het doel van deze policy is om aan te geven welke persoonsgegevens wij verzamelen door middel van
cookies en hoe wij uw gegevens gebruiken nadat u onze website hebt bezocht via een desktop
computer, tablet, smartphone of ander medium waarop de cookies geïnstalleerd worden.

2. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die kleine stukjes informatie bevatten en informatie opslaan, zoals
bijvoorbeeld uw taalvoorkeur, wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies worden opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone wanneer u onze website bezoekt. Cookies kunnen
persoonsidentificerende gegevens bevatten, maar dit is niet steeds het geval.
Wanneer u de website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, zal deze cookie informatie versturen naar
de website zodat de website uw browser herkent en bijvoorbeeld uw taalvoorkeur kan onthouden.
Sommige cookies maken het ook mogelijk om bepaalde functies op een website mogelijk te maken of
om te meten hoe de websitebezoekers onze website gebruiken zodat wij deze informatie kunnen
gebruiken om de website te optimaliseren.
Cookies hebben vaak een vervaldatum met als gevolg dat ze automatisch worden verwijderd na een
bepaald tijdstip. Sommige cookies worden onmiddellijk na het sluiten van de browser verwijderd, zoals
de sessiecookies, terwijl andere cookies voor een langere periode op uw toestel blijven staan.
3. Welke soorten cookies gebruiken we en waarom?
Strikt noodzakelijke / essentiële en functionele cookies
De strikt noodzakelijke cookies zijn van essentieel belang om op de website te kunnen navigeren en
gebruik te maken van de geboden functies. Functionele cookies onthouden de keuzes die u hebt
gemaakt, zoals het land van waaruit u de website bezoekt, taalkeuze en zoekparameters. Zonder die
cookies kunnen gevraagde diensten zoals het onthouden van uw inloggegevens of de items van een
winkelmandje niet worden geleverd. Deze cookies zorgen er dus voor dat wij u een aangenamere
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ervaring kunnen bieden die beter aansluit op uw keuzes. Deze cookies kunnen uw surfactiviteit op
andere websites niet volgen.
Deze cookies kunnen we installeren zonder uw toestemming te vragen.
Targeting cookies of advertentiecookies
Deze cookies verzamelen informatie over uw surfgewoonten om advertenties beter te laten aansluiten
op uw voorkeuren. Ze worden ook gebruikt om het aantal keer dat u een bepaalde advertentie ziet te
beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te meten. Deze cookies worden
doorgaans geplaatst door netwerken van derde adverteerders. Ze onthouden de websites die u
bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. Zo doen we een
beroep op externe bedrijven om u gerichtere advertenties te laten zien wanneer u andere websites
bezoekt. U zal deze bedrijven kunnen raadplegen in onderstaande tabel.
Deze cookies worden enkel op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw toestemming hebt
gegeven.
Sociale media cookies/plugins
Deze cookies maken het mogelijk om wat u op de website hebt gedaan te delen op sociale media zoals
Facebook, LinkedIn en Twitter. Over deze cookies hebben wij geen controle. Het sociale mediaplatform
handelt hier zelf ook als verwerkingsverantwoordelijke. Raadpleeg het privacybeleid van het
respectievelijke sociale mediaplatform voor meer informatie over de werking en het gebruik van deze
cookies.
Deze cookies worden enkel op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw toestemming hebt
gegeven.
Cookies voor analytische en statistische doeleinden
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop mensen onze website
gebruiken. Deze cookies gebruiken we om te achterhalen hoe klanten op onze website terechtkomen,
hoe ze surfen op of gebruikmaken van onze website en wat kan worden verbeterd zoals navigatie,
winkelervaring en marketingcampagnes. De gegevens die deze cookies opslaan, bevatten geen
persoonlijke informatie op basis waarvan uw identiteit kan worden vastgesteld.
Wij maken ook gebruik van diensten van derden zoals Google Analytics om informatie over bezoekers
van onze website te verzamelen. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de
gemiddelde bezoekduur, de bekeken pagina's, enz. te bepalen. Wij gebruiken deze informatie om het
gebruik van de website te meten en om de inhoud en de waarde van onze website te verbeteren. Meer
informatie over de manier waarop Google uw informatie verwerkt vindt u op – de Google Analytics
webpagina. Voor het gebruik van deze "third party" cookies voor analytische doeleinden wordt
voorafgaandelijk uw toestemming gevraagd. Deze cookies worden dus alleen op uw toestel
geïnstalleerd nadat u hiervoor uw akkoord hebt gegeven.
Webbakens / pixels
Sommige van onze webpagina's kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die "webbakens" of
“pixels” worden genoemd (ook bekend onder de naam "clear gifs"), waardoor we de gebruikers
kunnen tellen die de betrokken pagina's hebben bezocht. Webbakens verzamelen slechts beperkte
informatie waaronder een cookienummer, de datum en het tijdstip waarop de pagina wordt
weergegeven en een beschrijving van de pagina waarop het webbaken is geplaatst. Ook externe
adverteerders kunnen dergelijke webbakens plaatsen. Deze bakens bevatten geen identificeerbare
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persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om de doeltreffendheid van een specifieke campagne te
volgen.
Deze cookies worden enkel op uw toestel geïnstalleerd nadat u hiervoor uw toestemming hebt
gegeven.
Lijst van gebruikte cookies
cookie

domain

type

description

duration

loc

.addthis.com

Advertisem This cookie is set by Addthis. This is a
ent
geolocation cookie to understand where the
users sharing the information are located.

bscookie

.www.linkedin. Advertisem This cookie is a browser ID cookie set by Linked
com
ent
share Buttons and ad tags.

_ga

.metalogic.be

Analytics

This cookie is installed by Google Analytics. The 2 years
cookie is used to calculate visitor, session,
campaign data and keep track of site usage for
the site's analytics report. The cookies store
information anonymously and assign a randomly
generated number to identify unique visitors.

_gid

.metalogic.be

Analytics

This cookie is installed by Google Analytics. The 1 day
cookie is used to store information of how
visitors use a website and helps in creating an
analytics report of how the website is doing. The
data collected including the number visitors, the
source where they have come from, and the
pages visted in an anonymous form.

uvc

.addthis.com

Analytics

The cookie is set by addthis.com to determine
the usage of Addthis.com service.

1 year 1
month

__atuvc

www.metalogic Functional This cookie is set by Addthis to make sure you
.be
see the updated count if you share a page and
return to it before our share count cache is
updated.

1 year 1
month

__atuvs

www.metalogic Functional This cookie is set by Addthis to make sure you
.be
see the updated count if you share a page and
return to it before our share count cache is
updated.

30 minutes

lang

.ads.linkedin.co Functional This cookie is used to store the language
session
m
preferences of a user to serve up content in that
stored language the next time user visit the
website.

bcookie

.linkedin.com

1 year 1
month
2 years

Functional This cookie is set by linkedIn. The purpose of the 2 years
cookie is to enable LinkedIn functionalities on
the page.
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lidc

.linkedin.com

Functional This cookie is set by LinkedIn and used for
routing.

lang

.linkedin.com

Functional This cookie is used to store the language
session
preferences of a user to serve up content in that
stored language the next time user visit the
website.

_gat_UA109369073-1

.metalogic.be

Other

No description

1 minute

UserMatchHist .linkedin.com
ory

Other

Linkedin - Used to track visitors on multiple
websites, in order to present relevant
advertisement based on the visitor's
preferences.

1 month

AnalyticsSyncH .linkedin.com
istory

Other

No description

1 month

CONSENT

Other

No description

16 years 9
months

.google.com

1 day

4. Hoe worden uw gegevens gebruikt en gedeeld?
Wij kunnen de informatie die wij verkrijgen via cookies verwerken en delen met:
o
o

o

bedrijven die tot de groep behoren en/of met filialen van de groep; of
met iedere derde waarmee u ons hebt verzocht om uw persoonsgegevens te delen of met
organisaties waar u mee hebt ingestemd om informatie mee te delen, zoals Facebook of
andere sociale media die handelen als verwerkingsverantwoordelijken; of
derden die ons bijstaan met onze producten en diensten. Enkele voorbeelden van activiteiten
van derden zijn data-analyse, verstrekkers van marketingondersteuning en […]. Deze bedrijven
krijgen toegang tot de informatie verwerkt via de cookies, maar alleen wanneer dat strikt
noodzakelijk is om hun activiteiten uit te voeren. Zij mogen uw gegevens niet gebruiken voor
andere doeleinden.

5. Doorgifte van uw persoonsgegevens
METALogic NV geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde landen buiten de Europese
Economische Ruimte.
6. Verwijdering van cookies en bijkomende informatie over cookies
Indien u ons de toestemming hebt gegeven via het klikken op de desbetreffende knop van de
cookiebanner, kan u deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit kan u doen door via uw browser de
opgeslagen cookies te verwijderen.
Sommige cookies worden reeds verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies). Andere blijven
op uw toestel staan tot ze verstrijken of tot u ze verwijdert uit de cache (permanente cookies of
tracking cookies) aangezien deze cookies ervoor zorgen dat wij dingen over u onthouden wanneer u
onze website opnieuw bezoekt.
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Door onze cookies te verwijderen of toekomstige cookies uit te schakelen is het mogelijk dat bepaalde
delen of functies van onze website niet toegankelijk zijn.
Als u cookies wilt verwijderen die al op uw computer staan, raadpleeg dan de hulp- en
ondersteuningsfunctie van uw internetbrowser waar u instructies vindt om het bestand of de folder te
vinden waar cookies worden opgeslagen. Bij de meeste browsers reikt de hulpfunctie in de werkbalk
ook informatie aan over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies aanvaardt, wat u moet
doen opdat uw browser u meldt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt of hoe u cookies volledig kunt
uitschakelen. Hou er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen sommige
gepersonaliseerde diensten mogelijk niet meer beschikbaar zijn.
Via onderstaande links zal u meer uitleg vinden over het verwijderen van cookies per browser:
Firefox

Safari

Internet Explorer

Firefox (mobile)

Safari (mobile)

Microsoft Edge

Chrome

Meer informatie over cookies en het verwijderen ervan, vindt u op www.allaboutcookies.org, of surf
naar www.youronlinechoices.eu waar behavioural advertising en online privacy verder worden
toegelicht. Deze websites bestaan alleen in het Engels en zijn niet gelieerd aan onze website of
onderneming.
7. Uw rechten
U hebt recht op inzage in de informatie die over u wordt bijgehouden en op een kopie van de
informatie die wij in ons bezit hebben. Indien uw persoonsgegevens zijn gewijzigd, hebt u het recht
om ons te vragen de verouderde, onjuiste of onvolledige gegevens die wij over u hebben te corrigeren,
aan te vullen of te wissen. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en
om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts hebt u het recht om de
persoonsgegevens die u betreffen en die u aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te
ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machine-leesbaar formaat en om die gegevens naar
een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.
Indien u vragen hebt bij deze cookie policy of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken via de cookies
of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kan u contact met ons opnemen via info@metalogic.be.
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u niet
tevreden bent met onze respons op uw verzoeken. Indien u meer algemene informatie wenst over de
verwerking van uw persoonsgegevens of over uw rechten en hoe deze uit te oefenen, kan u terecht
op onze privacy policy.
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8. Wijzigingen aan deze cookiepolicy
Wij kunnen deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy
weergeeft welke cookies worden gebruikt en hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment
verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij
publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker
van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en
in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met
derden delen.
Wenst u meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en het gebruik van onze website,
consulteer dan onze privacy policy.
Versie 00
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