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WEDSTRIJD « NALYS – WIN EEN ELEKTRISCHE FIETS »
GEBRUIK VAN COOKIES
1 – Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke
De firma SOFIDEL BENELUX NV, gevestigd in A. Stocletlaan 3 te 2570 Duffel, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0889.448.824.
Voor vragen over het gebruik van cookies of om uw rechten uit te oefenen betreffende uw
persoonsgegevens, kunt u ons contacteren via aangetekend schrijven of via mail op het volgend
adres: info.benelux@sofidel.com.
2 – Cookies, wat zijn dat ?
Het woord cookies slaat op traceersoftware gelegen op uw apparaat en/of gelezen tijdens een
internet bezoek, het lezen van een e-mail, het installeren of het gebruiken van een software of
mobiele applicatie.
De regelgeving op het gebied van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens is van
toepassing aangezien cookies het gebruik van uw gegevens mogelijk maakt.
De regelgeving is van toepassing op alle apparaten en betreft bij voorbeeld de traceersoftware op
computers, smartphones, tablets en videogamesconsoles verbonden met internet.
Gelieve de vertrouwelijkheidsverklaring van de wedstrijd te raadplegen, bovenop dit
cookiebeleid, onder andere voor alles wat betrekking heeft op uw rechten. Deze verklaring kunt
u hier terugvinden.
Gemakshalve wordt het woord ‘cookies’ gebruik voor alle trackingtechnologieën.
Voor meer informatie over cookies, kunt op de volgende websites terecht :
-

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger
https://www.cnil.fr/en/home

3 –Cookies, wat is hun nut ?
Wij gebruiken enkel technische of functionele cookies.
Technische of functionele cookies zijn nodig voor het goed functioneren van de website dat u wilt
bezoeken. Ze dienen onder andere om de website te beveiligen, de gegevens te beschermen, de
last van het aantal bezoeken op onze server te spreiden, de gebruiker interface aan te passen door
bijvoorbeeld uw taalkeuze of ingevulde gegevens op te slaan, zodat u deze niet telkens opnieuw
hoeft in te vullen, of nog om de weergave van de website aan te passen aan uw browser. Ze dienen
verder ook om uw voorkeuren te onthouden, zoals bijvoorbeeld uw voorkeur betreft het gebruik
van cookies. Het is niet mogelijk om deze cookies te weigeren als u onze website wilt bezoeken.
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De instellingen van uw browser of het gebruik van sommige blockers kunnen echter het gebruik
van cookies beperken. Onze website zou in dit geval mogelijk niet optimaal kunnen werken.

4 – Oorsprong van cookies
Sommige cookies zijn door Sofidel zelf geplaatst (eigen cookies).
Andere cookies zijn geplaatst op de website fietswedstrijd.nalyspapier.com
5 – Duur van de cookies
Cookies hebben meestal een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch
verwijderd nadat u de browser sluit ( ‘sessiecookies’ genoemd), terwijl andere langer op uw
computer blijven staan ( ‘permanente cookies’ genoemd).
De duur van onze cookies is in onderstaand tabel terug te vinden.
6 – Lijst van cookies op Nalyspapier.com
Hieronder vindt u de lijst van de cookies die op onze website gebruikt worden, met vermelding
van benaming, oorsprong (eigen cookies of cookies van derden), duur, inhoud en omschrijving.
De kolom « omschrijving » slaat op het doel van de gebruikte cookie, de categorieën van
persoonsgegevens die hiermee verwerkt worden, en in geval van cookies van derden, de link van
het pricacybeleid van deze derde partij.
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7 – Basis van verwerking door cookies
Alleen functionele cookies die nodig zijn voor een optimale werking van de website of voor een
dienstverlening door SOFIDEL kunnen zonder uw toestemming ingeschakkeld worden. De
verwerking van persoonlijke gegevens door middel van deze cookies is gebaseerd op onze
gevrechtvaardigd belang voor de goede werking van onze websites en dienstverleningen, alsook
van de veiligheid van ons informatiesysteem.
SOFIDEL gebruikt enkel deze soort cookies.
8 – Hoe kan ik bepalen welke cookies op mijn apparaat geïnstalleerd zijn ? Hoe kan ik ze
verwijderen ? Hoe kan ik mijn apparaat instellen?

De internet browsers zijn vaak ingetseld om cookies automatisch te aanvaarden. Echter kunt u uw
browser altijd instellen om cookies te aanvaarden of te blokeren. Cookies blokeren kan de
functionering van onze website aantasten.

U kunt ook de op uw apparaat ingestelde cookies verwijderen.
De instelling van elke browser is anders voor het gebruik van cookies. Wij nodigen u uit om de
specifieke documentatie van uw browser te raadplegen via bijgevoegde link:
http://www.allaboutcookies.org/
9 – Andere
Wij behouden ons het recht voor om dit cookiebeleid aan te passen of te updaten.
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