Cookie policy, opgesteld op 30 maart 2020.
Het cookiebeleid is van toepassing op al de websites en subsites van Startplaza.
De website maneblussers.be /startplaza.be maakt gebruik van (sessie)cookies. Dit
zijn kleine stukjes informatie die op je harde schijf weggeschreven worden om het
gebruik van de website te vergemakkelijken.
Sessiecookies worden weer van je computer verwijderd zodra je je browser afsluit.
Onze permanente cookies blijven op je computer staan gedurende 30 jaar.
We gebruiken sessiecookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken en
permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren.
Voor onderstaande functionele cookies is geen voorafgaande toestemming van de
gebruiker vereist. Ze zijn allen van het type HTTP.
Functionele cookies van maneblussers.be / startplaza.be
Doel cookie

Sessie Permanent

Cookies die de gebruiker expleciet aanvaard heeft.
Aanvaarding van functionele, analytische en targeting cookies.
(COOKIE_F - COOKIE_A - COOKIE_T).

Neen

Ja

Cookies die de gegevens ingevuld door de gebruiker onthouden Neen
als de gebruiker online formulieren moet invullen die zich over
verschillende pagina’s uitstrekken.

Neen

Cookies die bijhouden welke producten de gebruiker
geselecteerd heeft. Een product selecteren kan door bv op de
knop “winkelwagen” te drukken.

Neen

Neen

Cookies die het mogelijk maken dat personen zich identificeren Neen
door in te loggen.

Neen

Cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten
functioneren.
(JSESSIONID).

Ja

Neen

Cookies die gebruikt worden om de website beter te laten
functioneren.
(CFID - CFTOKEN - AANMELDEN).

Ja

Ja

Cookies die gebruikt worden om de website beter te laten
functioneren.
(CURRENTURL).

Ja

Neen

Cookies die gebruikt worden om de taalvoorkeur die een
gebruiker selecteert op te slaan.
(TAAL - MENUBALK)).

Ja

Ja

Cookies die gebruikt worden om de postcode en regio die een
gebruiker selecteert op te slaan.
(ZONEID - ZONEBEZOEKER- POSTCODEBEZOEKER PROVINCIEBEZOEKER)

Ja

Ja

Cookies die gebruikt worden om de wettelijke teksten die aan
een gebruiker getoond zijn op te slaan.
(WET_NL - WET_FR - WET_EN)

Ja

Ja

Cookies die gebruikt worden om het logo, de naam of de ID
van de website te tonen die een gebruiker geselecteerd heeft.
(NEOSTRADALOGO - SHOPLOGO - SHOPNAAM SHOPID)

Ja

Ja

Cookies uitschakelen
Je kan de cookies die op je computer zijn opgeslagen op elk moment verwijderen.
Via de instellingen van je browser kan je de plaatsing van nieuwe cookies
uitschakelen. Hoe je dit kan doen verschilt per browser:
Google Chrome: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van
nieuwe cookies. Klik hier
Internet Explorer: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van
nieuwe cookies. Klik hier
Firefox/Mozilla: over het weigeren van nieuwe cookies. Klik hier
Firefox/Mozilla: over het verwijderen van bestaande cookies. Klik hier
Safari: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe
cookies. Klik hier
Opera: over het verwijderen van bestaande cookies en weigeren van nieuwe
cookies. Klik hier
Het verwijderen en/of weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat je de website
maneblussers.be / startplaza.be niet meer optimaal kan gebruiken.
Verdere vragen ?
Startplaza - Oude Baan 23 te 2800 Mechelen.
Of zend ons een mailtje via www.startplaza.be.

