PRIVACY EN COOKIEVERKLARING
1.PRIVACYVERKLARING
Wij houden er aan de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren en u u een maximum aan comfort
te bieden bij uw bezoek aan onze site. Wij stellen alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw
persoonsgegevens te beschermen bij iedere stap in de behandeling ervan.
VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN BEZOEKERS EN GEBRUIKERS
Hiernavolgend vindt U de gedragslijn van de firma “v.z.w. Verbond V.O.S. – Vlaamse Vredesvereniging” (hierna
“VOS” genoemd) voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wanneer deze persoonsgegevens
verwerkt.
Deze handelwijze wordt zowel op manuele als geïnformatiseerde gegevensverwerking toegepast
VOS verwerkt geen enkel persoonsgegeven over haar bezoekers aan de website. Er worden wel anoniem
gegevens verzameld over wanneer en het aantal keren dat een bepaalde pagina wordt bezocht. Hierbij worden
geen andere data genoteerd.
Persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt bij het invullen van een formulier op deze site met betrekking tot
een vraag, een klacht, een informatie of advies, verwerkt VOS om de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen.
Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel van de firma dat de verzoeken behandelt. Deze
gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten de firma wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de
behandeling van het verzoek van de gebruiker.
Onze medewerkers verbinden zich ertoe om de regels van vertrouwelijkheid en onderhavige gedragscode te
respecteren.
RECHT OP INZAGE
Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de
geldende wetgeving, inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten
verwijderen. Hij stuurt hiertoe een brief een E-mail naar gdpr@vos.be.
HOSTING
De hosting van deze website wordt uitgevoerd door het webhostingbedrijf:
Combell nv | Skaldenstraat 121 | 9042 Gent | België
Ondernemingsnummer: BE 0541.977.701 | RPR Gent
Gelieve het privacybeleid van dit webhostingbedrijf te raadplegen.

2. COOKIEVERKLARING
GEGEVENS VAN DE VERENIGING
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COOKIE VERKLARING
Hiernavolgend vindt u de “cookieverklaring” van de firma “VOS”.
Verklaring van de firma “VOS” naar de “gebruiker” van deze website aangaande het plaatsen van cookies bij het
bezoek van de website door de “gebruiker” in toepassing van de ‘Wet’: art. 129 – Wet betreffende de
elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-082012).
WAT ZIJN COOKIES ?
Een cookie (ook wel een HTTP cookie genoemd) is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf
van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt.
Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heeft u technische cookies (bijvoorbeeld bij
taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website gaan
volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische
wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de
cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.
LOOPTIJD VAN COOKIES
Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Andere (bijvoorbeeld
die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet verwijdert. U kunt meestal niet
zien waar een cookie precies voor dient. Cookies zijn tekstbestandjes, maar de inhoud van die bestandjes is
meestal onleesbare computercode. De echte gegevens staan in de database van de website.
WELKE COOKIES GEBRUIKT “VOS”
Om de website van “VOS” te consulteren, is het aan te raden om cookies te activeren op uw computer, tablet of
mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om u een probleemloos
bezoek op onze website te garanderen. Indien u alsnog de cookies van “VOS” wilt beperken, blokkeren of
verwijderen, kunt u deze via uw browserinstellingen instellen zoals hiernavolgend aangegeven.
Bij het bezoek van deze website worden “3 cookies” geplaatst.
Deze zijn:
Facebook Connect: deze cookie laat toe om een link te plaatsen op Facebook naar VOS op een manier die zorgt
voor een nette grafische weergave op de tijdlijn.
Google Analytics: deze cookie wordt gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo wordt
bijgehouden welke subpagina u reeds bezocht hebt en zorgt ervoor dat u de website op de meest efficiënte
manier ontvangt in uw browser door een interactie met JavaScript.
Wordpress Stats: deze cookie zorgt ervoor dat wij bij VOS kunnen zijn hoeveel bezoekers wij in een bepaalde
periode hebben gekregen, eventueel onderverdeeld in ruwe geografische afbakeningen (nationale

landsgrenzen). Er worden geen individuele persoonsgegevens, of gegevens die kunnen leiden tot identificatie,
bijgehouden of verwerkt.
VERWIJDERING VAN COOKIES:
IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDERING DAARVAN:
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies
en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
AUTOMATISCH COOKIES VERWIJDEREN
U kunt cookies automatisch laten wissen wanneer u de browser afsluit. Zo blijft informatie nooit lang bewaard.
Meer informatie omtrent het automatisch verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met
behulp van de Help-functie van uw browser.
COOKIES WEIGEREN
U kunt uw browser alle cookies laten weigeren, maar hierdoor zullen veel sites niet meer goed werken. Beter is
het om cookies selectief toe te staan. Alle browsers maken onderscheid tussen nuttige cookies van de site die u
bezoekt, en cookies van derden (‘third party cookies’) die meeliften.

