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Privacybeleid en cookies
1. Privacybeleid
BOLD 
verzamelt informatie over zijn klanten teneinde hen een persoonlijke service te bieden en
hun navigatie te vergemakkelijken. Het doel is de best mogelijke relatie met zijn klanten te
verzekeren en te dien einde aan alle bepalingen te voldoen inzake de bescherming van hun
gegevens.
De persoonlijke gegevens van onze klanten zullen niet ter beschikking gesteld worden van
derden en uitsluitend met toestemming van de klant gebruikt worden voor marketingcampagnes
of het versturen van nieuwsbrieven.
Indien de klant geen marketinginformatie meer wenst te ontvangen, volstaat het 
BOLD 
daarvan
op de hoogte te stellen via het adres in punt 4. Uw navigatie op deze website wordt gevolgd
voor statistische doeleinden.

2. Wat zijn Cookies?
De webpagina 
www.boldint.com
maakt gebruik van cookies, kleine gegevensbestanden die naar
de computer, mobiele telefoon of ander toestellen met internettoegang van de gebruiker
gestuurd worden wanneer u een webpagina bezoekt en die toelaten informatie te verkrijgen met
betrekking tot uw browsergeschiedenis of een code waarmee de gebruiker eenduiding
geïdentificeerd kan worden (hierna: de 'Cookies').
Bij een bezoek aan deze website worden session Cookies en blijvende Cookies geplaatst, die op
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hun beurt eigen Cookies of Cookies van derden kunnen zijn. Session Cookies zijn cookies die
geplaatst worden om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een webpagina
bezoekt. Ze worden vaak gebruikt om informatie op te slaan die enkel dient om een dienst te
verlenen die door de gebruiker op dat bepaald moment gevraagd wordt. Blijvende Cookies zijn
een soort cookies waarin gegevens opgeslagen blijven op de terminal, die behandeld kunnen
worden en waartoe toegang verkregen wordt door de verantwoordelijke van de cookie
gedurende een vastgestelde periode, die kan variëren van enkele minuten tot meerdere jaren.
Eigen Cookies:
Worden gemaakt of beheerd door de verantwoordelijke van de webpagina. De webpagina
www.boldint.com
kan eigen, blijvende Cookies gebruiken met de bedoeling de navigatie te
personaliseren door het vastleggen van de taalkeuze voor de opeenvolgende bezoeken van de
Gebruiker.
Cookies van derden:
Onderstaande tabel geeft een korte toelichting over de cookies die we gebruiken en waarom we
dat doen.

Entiteit

Doel

Meer informatie

Google Analytics

Deze cookies worden gebruikt om informatie
te verzamelen over hoe bezoekers onze
website gebruiken. We gebruiken die
informatie om rapporten op te stellen en ons
te helpen de site te verbeteren. De cookies
verzamelen de informatie anoniem, met
inbegrip van het aantal bezoekers, de sites
waar ze vandaan komen, de pagina's die ze

Klik 
hier
voor meer
informatie over de
bescherming van privacy
bij Google.
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bezoeken, en het aantal keer dat een item
gedeeld wordt en hoeveel nieuwe bezoeken
het gevolg zijn van dat delen.
Deze website maakt gebruik van het
advertentienetwerk van Google in verbinding
met
Google Analytics om informatie te

verzamelen over de demografie van onze
bezoekers, remarketinglijsten en andere
statistische gegevens om de gewoonten van
de bezoekers beter te leren kennen. Die
informatie uitgewisseld met Google Analytics
laat ons toe beter met onze bezoekers en
potentiële klanten te communiceren.
Facebook

Cookies worden gebruikt om te linken naar
Facebook – identificatie van de gebruiker, de
browser die gebruikt wordt voor toegang, de
'like'-knop en de 'delen'-knop.

AddThis

Bewaart statistische informatie over de
uitgevoerde sociale interacties.

worden door Google
Analytics, ga dan naar
http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout
. Op dit
adres kunt u ook uw
cookie-instellingen
bewerken.

Klik 
hier
voor meer
informatie over hoe
Facebook uw gegevens
gebruikt.

3. Desactivering en verwijdering van Cookies
De meeste browsers laten via hun instellingen enige controle toe over de meeste cookies.
Bezoek de website 
www.allaboutcookies.org
voor meer informatie over cookies, met inbegrip
van welke cookies geplaatst werden en hoe die beheerd en verwijderd kunnen worden.
Indien u niet wenst dat uw bezoeken aan websites gedetecteerd worden door Google Analytics,
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ga dan naar 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
.

4. Updates en wijzigingen in het Cookie-beleid
BOLD 
kan dit Cookie-beleid wijzigen in functie van nieuwe wettelijke vereisten en voorschriften,
of om genoemd beleid aan te passen aan de instructies uitgevaardigd door de Comissão
Nacional de Proteção de Dados (Nationale commissie voor gegevensbescherming) of aan andere
wijzigingen in de wetgeving.
Wanneer belangrijke wijzigingen aangebracht worden in dit Cookie-beleid, zullen deze aan de
gebruiker meegedeeld worden door middel van een aankondiging op de webpagina van de
eigenaar.
Als u meer informatie wenst over het gebruik dat wij van Cookies maken, kunt u ons een e-mail
sturen op 
digital@boldint.com.
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