COOKIE VERKLARING
Laatste datum van herziening: 20/06/2018
OP WIE IS DEZE COOKIE VERKLARING VAN TOEPASSING?
1.1

Atenor (“Atenor” of “Wij”) is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering op
NYSE Euronext Brussels.

1.2

Als onderneming stellen wij alles in het werk om uw privacy te beschermen. Wij streven ernaar
zo open en transparant mogelijk te zijn rond het gebruik van cookies en de informatie die wij
verzamelen wanneer u www.citydox.be (“deze Site”). bezoekt.
Deze verklaring legt uit wat cookies zijn, welke cookies wij gebruiken, en hoe u ze kan
beheren (inschakelen/uitschakelen en/of verwijderen).

1.3

Indien u meer algemene informatie wenst over waarom en hoe wij uw persoonsgegevens
gebruiken bij het uitvoeren van andere activiteiten die deel uitmaken van de werking van onze
zakelijke activiteiten, gelieve de privacy verklaring op onze algemene corporate website te
raadplegen: http://www.atenor.be/en/262-privacy-statement.

WAT IS EEN COOKIE?
1.1

Deze Site gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden
bewaard op uw computer of mobiel apparaat wanneer u deze Site bezoekt.
Zij worden gebruikt om u een goede surfervaring te geven en om statistieken te verzamelen
om deze Site te verbeteren.
U kunt meer informatie
www.allaboutcookies.org.

1.2

terugvinden

over

cookies

op

de

volgende

website:

Cookies kunnen worden onderverdeeld al naar gelang het gaat om “eerste cookies” of “derde
partij cookies”:
Eerste partij cookies
Een eerste partij cookie is een cookie die wordt geplaatst door Atenor of door één van haar
verwerkers.
o

Derde partij cookies

Een derde partij cookie is een cookie die wordt geplaatst door een
verwerkingsverantwoordelijke die deze site niet beheert (bijv. Google Analytics cookies van
Google Inc).
Wij hebben geen toegang of controle tot cookies geplaatst op deze Site door derde partijen en
het gebruik van deze cookies is onderworpen aan de privacy verklaringen van deze derde
partijen. Indien wij derde partij cookies gebruiken, zullen wij steeds verwijzen naar de privacy
verklaring van deze derde partij (zie hierna).
COOKIES DIE WE GEBRUIKEN
1.1

Om u te helpen de cookies te begrijpen die wij op deze Site gebruiken, hebben wij alle cookies
als volgt ingedeeld:
(a)

functionele cookies;

(b)

analytische cookies;
Voor elke gebruikte cookie op deze Site, wordt gespecifieerd waarom wij het
gebruiken en of het om een eerste partij cookie of een derde partij cookie gaat.

o

Functionele cookies

Deze Site gebruikt functionele cookies van de ontwikkelaar van deze Site (nl. Adjust). Het gaat
om eerste partij sessie cookies. Zij zijn van essentieel belang om deze Site te laten
functioneren. Zonder deze cookies zou deze site niet zo probleemloos werken als u zou
verwachten.
o
-

Analytische cookies
Waarom gebruiken we analytische cookies?

Deze cookies worden gebruiken om statistieken te verzamelen over uw bezoek aan deze Site
om de werking en het design ervan te verbeteren (“web audience measuring”). Zij verzamelen
informatie over hoeveel keer u deze Site bezoekt, hoe lang een bezoek duurt, etc.
Welke analytische cookies gebruiken we op deze Site?

De analytische cookies op deze Site worden verstrekt door een derde partij webanalyse tol
dienstverlener, met name Google Analytics van Google Inc. Voor meer informatie over het
gebruik van Google Analytic cookies, gelieve op deze link te klikken: Google Analytics.
Verder gebruiken wij ook cookies van Facebook om het gebruik van de website te analyseren.
U Voor meer informatie over het cookiebeleid van Facebook, gelieve op deze link te klikken:
Facebook Cookiebeleid.
- Informatie over hoe u analytische cookies kan uitschakelen
Wanneer u deze Site bezoekt, zal u worden geïnformeerd over het gebruik van cookies voor
het verzamelen van statistieken over uw bezoek aan deze Site, via het cookie pop-up scherm.
U kunt steeds de toepasselijke instellingen in uw browsersoftware aanpassen om het gebruik
van analytische cookies te voorkomen. Specifiek voor Google Analytics kunt u ook steeds de
“Google Analytics opt-out browser add-on” installeren.
BEHEREN VAN COOKIES
1.1

U kunt cookies inschakelen, uitschakelen en/of verwijderen. U kunt alle cookies verwijderen
die zich reeds bevinden op uw apparaat en u kunt de instellingen van de meeste browsers
wijzigen om te voorkomen dat ze worden geplaatst.

1.2

De mogelijkheid om cookies in te schakelen, uit te schakelen en/of te verwijderen kan op
browserniveau worden voltooid. Deze instellingen kunnen meestal worden gevonden in het
“opties” of “voorkeuren” menu van uw internetbrowser. De volgende links kunnen nuttig zijn
om deze instellingen beter te begrijpen. U kunt ook steeds de “Help” knop van uw browser
gebruiken voor meer informatie:
-

Cookie settings in Internet Explorer

-

Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN?
1.1

Wij hopen dat deze Cookie Verklaring u helpt om ons gebruik van cookies beter te begrijpen
en er meer vertrouwen in te hebben. Indien u nog verdere vragen hebt, gelieve ons te
contacteren door:

 een e-mail te sturen naar info@atenor.be; of
 uw verzoek te richten aan Atenor NV, 92 Avenue Reine Astrid, 1310 La Hulpe.
WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING
1.1

Wij kunnen deze Cookie Verklaring van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen. Alle wijzigingen die
wij in de toekomst zouden doorvoeren aan deze Cookie Verklaring, zullen worden gepost op
deze pagina. Om u te informeren wanneer wij de Cookie Verklaring het laatst hebben
aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina
aanpassen.

1.2

De nieuwe gewijzigde of aangepaste Cookie Verklaring zal dan gelden vanaf de datum van
herziening. Gelieve deze pagina regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van
wijzigingen en toevoegingen.

