Cookiebeleid
Dit cookiebeleid heeft als doel u te informeren omtrent de gebruikte cookies op de website
https://festivals.quick.be (de « Site »). U vindt hier meer informatie over de doeleinden van deze
cookies en over de manier waarop u zich kan verzetten tegen de installatie van deze cookies op uw
apparaat. De Site hoort toe aan en wordt beheerd door Burger Brand Belgium – Quick Restaurant,
waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Louizalaan 489, 1050 Brussel (« BBB »).
De Site is volledig gewijd aan de Tombola FNRCP / NSOK, A.R./K.B. III/42/3032896 – 05/05/2017,
zoals
beschreven
in
het
Tombola
Reglement
https://festivals.quick.be/pdf/EPDR_wedstrijdreglement.pdf.
1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn gegevensbestanden welke door internetsites die u bezoekt worden geïnstalleerd op uw
computer. Cookies maken het mogelijk om informatie omtrent surfgedrag op te slaan, zoals
voorkeuren of profielgegevens.
2. Welke cookies worden er gebruikt op de Site?
Met het oog op uw toegang tot en bezoek van de Site kunnen er cookies op uw computer of ander
elektronisch apparaat worden geïnstalleerd om bepaalde anonieme en persoonlijke gegevens over u
te
verzamelen,
zoals
bepaald
in
het
Tombola
Reglement
https://festivals.quick.be/pdf/EPDR_wedstrijdreglement.pdf en het onderhavige beleid. De cookies die
gebruikt worden door BBB worden opgelijst in de tabellen hieronder en kunnen worden ontwikkeld
door de Site van BBB (a) of voortkomen van websites van derden (b).
BBB installeert en gebruikt bepaalde technisch vereiste cookies op uw apparaat, waarvoor derhalve
uw toestemming niet vereist is. BBB gebruikt eveneens sessie-cookies, welke automatisch worden
verwijderd op het einde van uw sessie en welke uw toestemming ook niet vereisen. Andere cookies
(zoals cookies om de surfervaring te verbeteren, om bepaalde gegevens te registreren (hierdoor
wordt vermeden dat u bij elke verbinding deze gegevens opnieuw moet ingeven) en welke de inhoud
van de website aan uw voorkeuren aanpassen, of cookies die toestaan om op de pagina’s die u
bezoekt reclameboodschappen te tonen die u mogelijk interesseren) kunnen worden geïnstalleerd en
gebruikt op grond van uw toestemming, welke gegeven wordt door het vakje « Ik accepteer de
installatie en het gebruik van cookies overeenkomstig het cookiesbeleid » aan te vinken in de pop-up
die verschijnt bij uw eerste bezoek aan de Site. U kan op elk moment de cookies verwijderen of
blokkeren in de instellingen van uw browser, zoals uitgelegd in artikel 3 van onderhavig cookiebeleid.
Het is echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website die het gebruik van deze cookies
vereisen, bijgevolg niet meer beschikbaar zullen zijn.
BBB gebruikt analytische cookies teneinde algemene informatie te verzamelen over de manier
waarop de gebruikers de Site gebruiken (bijvoorbeeld: welke zijn de pagina’s die zij het vaakst
bezoeken). Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikers zouden kunnen identificeren.
Alle informatie die wordt verzameld via die cookies dienen uitsluitend om de functionaliteit van de Site
te begrijpen en te verbeteren. BBB maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice
aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, Verenigde
Staten (« Google »). De informatie met betrekking tot uw gebruik van de Site gegenereerd door
Google Analytics wordt meestal doorgegeven en opgeslagen op een server van Google in de
Verenigde Staten. Echter, de code « gat_anonymiseIp(); » is door Google Analytics op de Site
toegevoegd om de anonieme registratie van IP-adressen te verzekeren, gekend onder de naam « IP
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masking ». Het anonimiseren van het IP-adres door Google op de Site kapt uw IP-adres af op het
grondgebied van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Het volledige IP-adres zal
uitsluitend in uitzonderlijke gevallen worden verzonden op de server van Google in de Verenigde
Staten. Zij zal er aldus worden afgekapt. Google zal deze informatie gebruiken voor rekening van
BBB teneinde uw gebruik van de Site te analyseren, rapporten over de activiteit van de Site samen te
stellen en aan BBB anderen diensten te verstrekken met betrekking tot de Site en het gebruik van
Internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics
wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kan het doorgeven aan Google van de
gegevens gegenereerd en opgeslagen door de cookie met betrekking tot uw gebruik van de Site
(daarin begrepen uw IP-adres) voorkomen en hun verwerking door Google verhinderen door de
module beschikbaar op het adres https://tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en te
installeren. Aanvullende informatie met betrekking tot de algemene gebruiksvoorwaarden en met
betrekking tot het privacy beleid van Google Analytics is beschikbaar op de adressen
https://www.google.com/analytics/terms/ en https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
BBB maakt eveneens gebruik van de Facebook-pixel om reclameboodschappen weer te geven op
andere sites die u bezoekt nadat u de Site hebt bezocht (remarketing).
Voor meer informatie over de verwerking van gegevens via de Facebook-pixel en andere Facebooktraceertechnologieën, nodigt BBB u uit om de volgende pagina's te bezoeken
https://www.facebook.com/about/privacy/ en https://fr-fr.facebook.com/business/learn/facebook-adspixel.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de eigen cookies en de cookies van derden die door
BBB worden gebruikt op de Site:
a. Eigen cookies
Wijze van
Opslag

Naam

Beschrijving

Geldigheidsduur

Cookie

GDPR-cookiepolicyaccepted

Functionele cookie. Geeft aan dat de
bezoeker het gebruik van cookies
heeft geaccepteerd.

12 manden

Beschrijving

Geldigheidsduur

Meet de statistieken van de sessie.

2 jaren

DoubleClick zorgt voor een
verbetering van kwaliteit van reclame.
Het bestaat uit meerdere types met
gevarieerde toepassingen. Zij dienen
voornamelijk om de relevantie van
advertenties te optimaliseren,
rapporten over resultaten van
campagnes te verbeteren en een

2 manden

b. Cookies van derden
Wijze van
Opslag

Naam

Google Analytics
Cookie

Cookie

_ga _gat _gid)
DoubleClick (IDE)
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herhaling van advertenties die de
internetgebruiker reeds gezien heeft te
vermijden. Voor meer informatie over
de cookies DoubleClick, kan u
https://www.google.com/intl/fr/policies/t
echnologies/ consulteren.
Cookie

Facebook

Versleutelde Facebook ID en Browser
ID.

Permanente

(fr)

3. Hoe kan u uw voorkeuren met betrekking tot cookies aanpassen ?
Bij uw eerste bezoek aan de Site zal informatie met betrekking tot privacy en toestemming voor het
gebruik van cookies in een pop-up op de welkomstpagina verschijnen. Door het vakje « Ik accepteer
de installatie en het gebruik van cookies overeenkomstig het cookiesbeleid » aan te vinken, actief
verder te gaan met het gebruik van de Site en indien u zich niet actief verzet tegen het gebruik van
cookies, stemt u in met het gebruik van cookies door BBB. Uw toestemming zal worden bewaard in
uw browser. Op deze manier dient de informatie uit de pop-up niet te worden herhaald bij een later
bezoek. In het geval dat uw toestemming niet meer opgeslagen is in uw browser (bijvoorbeeld in
geval van verwijdering van uw cookies), zal de pop-up bij uw volgende bezoek aan de Site opnieuw
verschijnen.
U kan op elk moment de cookies verwijderen of blokkeren in de instellingen van uw browser. Het is
echter mogelijk dat bepaalde functionaliteiten van de website die het gebruik van deze cookies
vereisen, bijgevolg niet meer beschikbaar zullen zijn.
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