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Dit cookiebeleid (hierna het “Cookiebeleid”) beschrijft de verschillende soorten cookies die we
gebruiken op onze website iedereenvoedselbank.be en de manier waarop u deze cookies kan
instellen.
We hanteren een strikt Privacybeleid en we zijn transparant over de technologieën die op onze
site worden gebruikt.
Voor zover de met cookies verzamelde informatie persoonlijke gegevens bevat, zijn de bepalingen
van het Privacybeleid van toepassing en vult het Privacybeleid dit Cookiebeleid aan.

1. WAT IS EEN COOKIE ?
Een cookie is een klein tekstbestand met informatie die wordt opgeslagen door een website op
een computer of door een mobiele applicatie op de smartphone van een gebruiker.
Cookies bieden de mogelijkheid om u te identificeren en verschillende informatie te onthouden
om u te helpen bij het browsen op een website/een mobiele applicatie, om deze goed te laten
functioneren of om ze effectiever te maken, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren.

2. WELKE COOKIES WORDEN ER DOOR ONZE WEBSITE GEBRUIKT EN
WAAROM?
Wij gebruiken en verzamelen verschillende soorten cookies om verschillende redenen:
-

Voor onderzoek, om zo een beter inzicht te krijgen in onze gebruikers, zodat wij onze
website en diensten hierop kunnen afstemmen;
Om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken;
Om bij te houden hoe u de website gebruikt;
Om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden
met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
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STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES
Strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk opdat de website goed kan functioneren en kunnen niet
worden uitgeschakeld in onze cookiebanner. Deze cookies worden rechtstreeks op uw browser geplaatst
door Belgische Federatie van Voedselbanken vzw op basis van ons gerechtvaardigd belang om een goed
functionerende en veilige website aan te bieden. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren
of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken.
U kunt deze cookies uitschakelen door uw browservoorkeuren te wijzigen.
Cookienaam

Doeleinde

Bewaarduur

1e of
partij

Cookie consent

Deze cookie houdt bij of en voor
welke cookies de gebruiker zijn

1 jaar

1e partij

3e

toestemming heeft gegeven
iedereenvoedselbank_session

Deze cookie wordt gebruikt ter
beveiliging van het invulformulier

1 uur

1e partij

XSRF-TOKEN

Deze cookie wordt gebruikt ter
beveiliging van het invulformulier

1 uur

1e partij

_gcl_au

Deze cookie wordt gebruikt om

3 maanden

1e partij

conversies te meten en op te
slaan.
ANALYTISCHE COOKIES
Analytische cookies stellen ons in staat bezoekers te tellen en hun herkomst te achterhalen zodat we de
prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Deze cookies geven ons informatie over het
gebruik van onze website en helpen ons onze website te optimaliseren. Ze helpen ons te begrijpen welke
pagina’s het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle
informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij
niet wanneer u onze site heeft bezocht. Deze cookies worden ingesteld op basis van uw toestemming. U
kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
Cookienaam

Doeleinde

Bewaarduur

1e of 3e partij

_gid

Dit cookie is een Google Analytics cookie,
die wordt gebruikt om informatie op te slaan

24 uur

3e
partij
Google,

over hoe bezoekers een website gebruiken,
het
aantal
paginabezoeken,
unieke
bezoekers, sessies en campagne data en
helpt bij het maken van een analytisch
rapport over de website.
_ga

Dit cookie is een Google Analytics cookie dat
wordt gebruikt om unieke gebruikers te
onderscheiden.
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–

waarvan
de
privacy
policy
hier te vinden is.

2 jaar

3e

partij

Google,
waarvan

de
2

privacy
policy
hier te vinden is.
_ga_<container-

Dit cookie is een Google Analytics cookie dat

id>

wordt gebruikt om de sessiestatus te
behouden.

2 jaar

3e

partij

-

Google,
waarvan
de
privacy
policy
hier te vinden is.

ADVERTENTIECOOKIES
Deze cookies hebben een commerciëel doel en worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw
online gedrag zodat we u relevante advertenties of inhoud kunnen tonen die voor u interessant kunnen zijn.
In het algemeen worden advertentiecookies op uw apparaat geplaatst voor een langere duur, zoals enkele
jaren. U kan ze op elk moment handmatig verwijderen in uw browser settings. Ze werken door uw browser
en apparaat te identificeren. Ze kunnen geactiveerd worden op onze website of mobiele applicatie door ons
of door onze reclamepartners. Deze partners kunnen ze gebruiken om uw interesses te profileren en u
gerichte reclame te bieden op andere sites.
Cookienaam

Doeleinde

Bewaarduur

1e of 3e partij

_fbp

Dit cookie is een Facebook cookie, dat wordt
gebruikt om een reeks reclameproducten
aan te bieden, zoals real-time bieden door
3e partij adverteerders.

3 maanden

3e
partij
–
Facebook,
waarvan
de
privacy
policy
hier te vinden is.

3. HOE MOET JE DE COOKIES INSTELLEN?
U kan op elk moment eenvoudig de cookies van onze website verwijderen, uitschakelen of
accepteren door uw browser instellingen te configureren.
Elke browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.) heeft zijn eigen cookieconfiguratiemodus. Voor de procedure die u voor uw browser moet volgen, gaat u naar:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Als u verschillende computers, smartphones en/of tablets gebruikt, vergeet dan niet elk apparaat
zo te configureren dat elk apparaat qua cookies overeenkomt met uw voorkeuren.
4. ZAL ONZE SITE NOG WERKEN ZONDER COOKIES?
U kunt onze site nog steeds bekijken, maar sommige interacties werken mogelijk niet zoals
gebruikelijk.

5. ANDERE VRAGEN?
Indien u nog andere vragen heeft, kan u ons altijd bereiken:
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-

Per e-mail: info@foodbanks.be
Per post op het volgende adres:
Belgische Federatie van Voedselbanken, vzw
Zelliksesteenweg 12/7
1082 St-Agatha-Berchem
Ondernemingsnummer 0435443886
https://www.foodbanks.be/
+32 (0)2 599 11 10
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