COOKIEBELEID COMMINLINE
1.

Cookies?

Tijdens het gebruik van de website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag
worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkerende gebruiker te
herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te bieden. Het uitschakelen
van cookies kan ervoor zorgen dat uw gebruikerservaring niet optimaal is en / of
bepaalde functionaliteiten va onze website niet werkzaam zijn.
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de
harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het
gebruik van de website onthouden.
Er bestaan verschillende soorten van cookies. Onze website maakt gebruik van
functionele en analytische cookies. Functionele cookies zorgen er voor dat je op
een gepersonaliseerde wijze door onze website kan navigeren en er gebruik kan
van maken, daar waar analytische cookies het bezoek van onze website in kaart
brengen.
Derden maken eveneens gebruik van cookies. Indien u aldus in het kader van het
gebruik van onze website andere websites bezoekt kan het voorkomen dat
andere cookies zullen bewaard worden. Daartoe dient u het cookiebeleid van
deze derde-websites te raadplegen.
2.

Cookies op onze website?

Concreet maken wij gebruik van volgende cookies:

Doel

Naam

Type

sessie cookie

functioneel
Bewaart sessie(en
informatie.
noodzakelijk
voor ingelogde
gebruikers)

Bewaartermijn

1 jaar

adgenerous_activ functioneel
e

Gaat na of de extensie Zolang de extensie
actief is.
geïnstalleerd is

current_website functioneel

Houdt bij of een AdPlay Variabel tussen 1 en
op de actieve website 10 minuten
geopend is.

cookie-agreed

functioneel

Gaat na of het
cookiebeleid is
goedgekeurd.

cookie-agreedversion

functioneel

Houd de versie bij van
het cookiebeleid

3 maanden

1. 3 maanden

2.

Beheer van cookies?

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder "Help" of
"Internetopties") alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je
computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen
voor het beheren van cookies. Op het internet kan je alle benodigde informatie
vinden inzake het beheren van cookies.
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