Cookieverklaring bestemd voor de website
CoraZazenvillas.com

CoraZazen (“wij” of “ons”) maakt gebruik van cookies.
Door gebruik te maken van de website van CoraZazenvillas.com gaat elke
bezoeker akkoord met het eventueel gebruik van noodzakelijke cookies én
niet-noodzakelijke cookies waarvoor omwille van een specifieke configuratie
(o.a. anonimisering IP-adressen), overeenkomstig de toepasselijke
regelgeving, geen toestemming vereist is. Bij andere (optionele-) cookies
zou uw toestemming gevraagd worden bij het openen van de website.
Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies
uit te schakelen en-/of uw toestemming in te trekken (zie hieronder).
CoraZazen is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid, hetgeen van toepassing
is op de (voormelde-) website van CoraZazen én – waarin duidelijk en
eenvoudig wordt uitgelegd welke cookies gebruikt worden, waarom én hoe u
die cookies kan controleren.
I. Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij ze?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website
op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit
tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later
bezoek weer worden herkend door de website.
Via de cookies kunnen er desgevallend-/mogelijks persoonsgegevens
(inclusief pseudo-anonieme data-) van u verwerkt worden, die zouden
toelaten om u te identificeren. Indien er sprake is van persoonsgegevens zijn
ook de principes uit ons privacybeleid van toepassing op de betreffende
verwerking van persoonsgegevens via de cookies.
In bijzonder, genereert CoraZazen via de cookies (web-)statistieken,
teneinde haar diensten-/website te verbeteren. CoraZazen gebruikt de data
die zij via de cookies verzamelt, indien nodig ook in het kader van wettelijke
(rapportering-)verplichtingen.
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II. Welke soorten cookies worden gebruikt?
We maken gebruik van analytische cookies. Deze cookies verzamelen
informatie over het gedrag van de bezoeker op de website om zo (web)statistieken op te maken, teneinde onze diensten-/website te verbeteren.
Wij gebruiken third-party cookies (=cookies die een derde partij plaatst en/of beheert-), en de volgende first-party cookies (= cookies die wij plaatsen,
beheren én waarvan wij de vastgestelde gegevens ontvangen-):

•

•

•
•

III.

PHPSESSIONID: Standaard methode om sessies te
implementeren in php (default TTL (= vervalperiode) 3 dagen,
maar aanpasbaar)
ccKey: Identifier om de gebruiker aan zijn cookiekeuzes te
linken (functional-analytics-marketing geaccepteerd of
geweigerd).
ccFunctional: cookie om bij te houden of functional cookies
aanvaard zijn.
ccAnalytics: cookie om bij te houden of analytische cookies
aanvaard zijn.

Beheer van de cookies

Om cookies in te schakelen moeten de volgende handelingen uitgevoerd
worden:
Google Chrome
•

Klik op de drie puntjes naast de browserbalk bovenaan in uw
browservenster en kies 'Opties'.

•

Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘content settings’.

•

Klik op de optie ‘cookies’.

•

Selecteer nu 'Allow sites to save and read cookie data’.

Microsoft Internet Explorer
•

Klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.

•

Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag'
of ‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).

•

Klik op 'OK'.
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Mozilla Firefox
•

Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens
op 'Opties'.

•

Op het tabblad 'Privacy', zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik
niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

•

Klik op 'OK'.

Safari
•

Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich
rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op
‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)

•

Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere
websitegegevens’

•

Duid aan dat u cookies aanvaardt

Indien u dit liever niet wenst bent u als bezoeker vrij om cookies uit te
schakelen via uw browserinstellingen, met dien verstande dat CoraZazen dan
geen probleemloos bezoek van haar website kan verzeker. Het uitschakelen
kan op volgende manieren:
Google Chrome
•

Selecteer ‘Meer Instellingen’ in de browserwerkbalk.

•

Selecteer onderaan de pagina de optie ‘Geavanceerd’.

•

Selecteer bij 'Privacy en beveiliging' de optie ‘Instellingen voor content’.

•

Selecteer ‘Cookies’.

•

Schakel ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’ uit.

Microsoft Internet Explorer
•

Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties.

•

Selecteer het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de
schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren. Klik op OK.

Mozilla Firefox
•

Klik op de menuknop en kies ‘Voorkeuren’.
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•

Selecteer het paneel ‘Privacy & Beveiliging’ en ga naar de sectie
‘Geschiedenis’.

•

Stel naast ‘Firefox zal’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor
geschiedenis’.

•

Stel ‘Cookies van derden accepteren’ in op ‘Nooit’.

•

Sluit de pagina ‘about: preferences’. Wijzigingen die u hebt aangebracht,
worden automatisch opgeslagen.

Safari
•

Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich
rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op
‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)

•

Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere
websitegegevens’

•

Duid aan dat u cookies niet aanvaardt.
IV.

Wat zijn uw rechten als bezoeker?

Als bezoeker van onze website kunnen mogelijks uw persoonsgegevens
worden verwerkt, door het gebruik van bepaalde cookies.
In voormeld geval geniet u overeenkomstig de General Data Protection
Regulation over welbepaalde rechten (o.a. inzage, rectificatie, wissing,
beperking,
bezwaar,
intrekking
van
uw
toestemmingen
gegevensoverdraagbaarheid-), die wij nader hebben omschreven van onze
privacyverklaring.

V.

Wijzigingen cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze
cookieverklaring, zonder u daarvan (apart-) op de hoogte te brengen.
Wijzigingen treden direct in werking van zodra deze op onze website(-s) zijn
gepubliceerd. Gelet voormelde is het aan te raden om deze cookieverklaring
regelmatig te raadplegen, teneinde van eventuele wijzigingen op de hoogte
te zijn en, indien u dat wenst, uw instellingen aan te passen. Door gebruik
te blijven maken van onze website gaat u akkoord met eventuele wijzigingen
van onze cookieverklaring.
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Mocht u na het lezen van deze cookieverklaring vragen of opmerkingen hebben
rond ons gebruik van cookies, contacteer dan Veerle Hoppenbrouwers,via email veerle@corazazenvillas.com

Laatst gewijzigd 22 september’21
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