COOK I E V E R K L A R I NG
WANNEER IN DEZE COOKIEVERKLARING VERWEZEN WORDT NAAR DYLS, WORDT VERWEZEN
NAAR DYLS NV, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 3000 LEUVEN, NAAMSESTRAAT 37 EN
INGESCHREVEN IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN MET ONDERNEMINGSNUMMER 0877.573.054, RPR LEUVEN, ALSOOK NAAR ELKE MET DYLS NV VERBONDEN EN/OF
AANVERWANTE VENNOOTSCHAP.

Dyls streeft eraar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop Cookies op de Website worden
gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone enz.) worden opgeslagen om
zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te
stemmen.
Deze website maakt gebruikt van Cookies. Via deze Cookies verzamelen we informatie over uw
bezoek en interesses om op deze manier content en advertenties te personaliseren, functies voor
social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren.
Het is mogelijk dat door het gebruik van Cookies persoonsgegevens worden verwerkt. Voor meer
informatie kan u de Data Protection Notice consulteren op de Website, via de volgende link link:
www.dyls.be/gdpr/privacy.pdf.
Cookies zijn informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer worden
bewaard naar aanleiding van uw bezoek aan een website en die toelaten het gebruik van de website
te verbeteren (deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurstaal). Cookies laten ons ook toe
om de manier waarop de website wordt gebruikt te analyseren. Via die weg verzamelen wij statistische gegevens, die op generieke wijze aan uw persoon kunnen gekoppeld worden, die ons in staat
stellen om de werking van onze website en onze diensten te optimaliseren.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het
gebruik van de site. Voor alle andere soorten Cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten Cookies:

FUNCTIONELE COOKIES
Dit zijn Cookies die geen persoonsgegevens registreren, maar wel noodzakelijk zijn om er voor te
zorgen dat de website naar behoren functioneert, en u onze website dus op een nuttige manier kan
gebruiken.

ANALYTISCHE COOKIES
Deze Cookies geven ons meer inzicht in de manier waarop u onze website gebruikt, zodat wij onze
website steeds beter kunnen vormgeven. Ook deze Cookies bevatten geen individuele persoonsgegevens, maar houden enkel informatie op algemene schaal bij.

TRACKING COOKIES
Het gaat voornamelijk om advertentiecookies die door Dyls of derden worden geplaatst en sociale
plug-ins die door derden worden geplaatst. Sociale plug-ins zijn webcomponenten die ontworpen
zijn om inhoud van een externe bron te delen met een sociaal netwerk en die een zekere personalisatie van de externe website mogelijk maken. Sociale plug-ins gaan steeds uit van de betrokken
derde partijen. Deze plug-ins maken het onder meer mogelijk om de inhoud van de Website te
delen via social media (bijvoorbeeld de ‘Like- knop’ van Facebook).

THIRD PARTY COOKIES
Voor de Cookies die derde partijen plaatsen alsook de mogelijke gegevens die zij daarmee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover
verstrekken. Wij vervullen immers geen rol bij de verzameling en verwerking van gegevens die op
basis van deze third party Cookies geschieden, noch slaan we die informatie op, noch verwerken
we ze.

Leest u de privacyverklaring van Google, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn (welke regelmatig
kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.dyls.be.
De automatische installatie van ‘Cookies’ kan vermeden worden door de instellingen van uw browser
te wijzigen. Niettemin is het aangewezen dat u Cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer,
tablet of smartphone om een optimaal gebruik te kunnen maken van de Website. Zonder ingeschakelde
Cookies is Dyls niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen. Mogelijks zal
het bezoek worden onderbroken of vertraagd, of zal u geen toegang hebben tot bepaalde delen van de
Website of deze niet optimaal kunnen gebruiken.
Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen Cookies te verwijderen of te blokkeren. De wijze
waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie vindt
u in het “Help”-menu van de internetbrowser.
Elke betwisting of vordering met betrekking tot de Cookieverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld
staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en
rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Dyls bevoegd.
Indien u na het lezen van deze Cookieverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft, kan u contact
opnemen met Dyls, hetzij per post naar Naamsestraat 37 - 3000 Leuven, hetzij door een e-mail te sturen naar info@dyls.be.
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