Cookiemelding
NV Interparking gebruikt op de website www.interparking.be en op de aangesloten websites
(suscribe.interparking.com, brusselsairport.interparking.be en carwash.interparking.be) (hierna de "Site"
genoemd) een technologie met de naam "cookie".
Deze melding verschaft u informatie over de cookies die op de Site worden gebruikt, hun doel en de
keuzes die u kunt maken inzake het gebruik van cookies. Deze melding is gericht aan alle
internetgebruikers die de Site bezoeken en raadplegen.
1. Waar zijn cookies voor nodig en wat zijn uw rechten met betrekking tot het gebruik ervan?
Een cookie is een stukje informatie dat wordt opgeslagen op uw computer of het apparaat dat u gebruikt
om te surfen op het internet (het "Verbindingsapparaat"). Wanneer u doorgaat met browsen of opnieuw
de site bezoekt die de cookie heeft geplaatst, deelt uw browser deze informatie mee aan de server die de
cookie heeft geplaatst, tijdens heel de geldigheidsduur van de cookie. Dit maakt het mogelijk om te
bepalen of de verbinding afkomstig is van hetzelfde Verbindingsapparaat.
Er bestaan verschillende soorten cookies. De volgende cookies worden door Interparking op de Site
gebruikt of kunnen door andere bedrijven dan Interparking worden geplaatst wanneer u de pagina's van
de Site bezoekt:
Soorten cookies

Het nut ervan

Sessiecookies

Deze cookies zijn nodig voor het bladeren door de Site
en/of om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren
(bv. om tijdens online aankoopprocedures de
verschillende aankoopetappes toe te wijzen aan
hetzelfde Verbindingsapparaat).
Naam
van
de
door Vervaldatum
Interparking gebruikte cookie
www.interparking.be:
ASP.NET_SessionID

-

Belgium#lang

brusselsairport.interparking.be:
rl_visitor_history
carwash.interparking.be:
_icl_current_language
_icl_visitor_language
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-

Duur van de sessie
Duur van de sessie

-

Duur van de sessie

-

24u
24u

Uw rechten met betrekking
tot cookies
Voor het gebruik van deze
cookies is uw voorafgaande
toestemming niet vereist. Als
u deze blokkeert, is het
mogelijk dat u de Site niet
meer op normale wijze kunt
doorbladeren.

Authenticatiecookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om u toegang te
verschaffen tot eigen inhoud waartoe de toegang alleen
aan u is voorbehouden (bijvoorbeeld de inhoud
gekoppeld aan uw gebruikersaccount)
Naam
van
de
door Vervaldatum
Interparking gebruikte cookie
N/A

Voor het gebruik van deze
cookies is uw voorafgaande
toestemming niet vereist. Als
u deze blokkeert, hebt u geen
toegang meer tot uw account.

Veiligheidscookies

Deze cookies worden gebruikt om ongeoorloofde
toegangspogingen te voorkomen tot inhoud waartoe de
toegang alleen aan u is voorbehouden (bijvoorbeeld de
inhoud gekoppeld aan uw gebruikersaccount)
Naam
van
de
door Vervaldatum
Interparking gebruikte cookie

Voor het gebruik van deze
cookies is uw voorafgaande
toestemming niet vereist. Als
u deze blokkeert, kan de
veiligheid van uw account in
gevaar komen.

www.brusselsairport.interparking.be:
- wordfence_verifiedHuman

-

24u

Personalisatiecookies Deze
cookies
worden
gebruikt
om
navigatievoorkeuren te onthouden (taalkeuze,...)
Naam
van
de
door Vervaldatum
Interparking gebruikte cookie
N/A

uw Als deze cookies worden
gebruikt voor meer dan één
sessie, dan moet uw
toestemming
worden
verkregen. Als u geen
toestemming geeft of deze
cookies
blokkeert,
dan
worden uw voorkeuren niet
onthouden voor uw volgende
bezoek.

2. Welke gegevens over u worden gebruikt?
De cookies worden niet gebruikt om de informatie over uw internetgebruik aan uw identiteit te koppelen.
Ze hebben als doel een Verbindingsapparaat te herkennen (bv. om de verschillende stappen van een
online aankoopprocedure te kunnen volgen) en om het apparaat te kunnen onderscheiden van andere
apparaten (bv. wanneer bezoekfrequentiestatistieken van de Site worden opgesteld). In het kader van de
analyse van de Sitebezoeken worden ook de ip-adressen waarmee verbinding wordt gemaakt verzameld,
omdat zij helpen te bepalen uit welk werelddeel de bezoekers afkomstig zijn. Dit laat ons toe om beter te
bepalen waar de internetgebruikers zich bevinden die zijn geïnteresseerd in onze informatie en de
diensten die op de Site worden aangeboden.
3. Op welke juridische basis gebruiken we deze navigatie-informatie?
De informatie van de sessiecookies, authenticatiecookies en veiligheidscookies wordt gebruikt om op
verzoek diensten te verlenen (Sitenavigatie, een gebruikersaccount maken, openen en beveiligen). Wij
vragen uw toestemming voor het gebruik van personalisatie- en analytische cookies.
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4. Hoe kunt u cookies weigeren of blokkeren?
Wanneer u de Site bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies en vragen wij uw toestemming
voor het gebruik van de personalisatie- en analytische cookies. Als u niet klikt op "inschakelen" of niet
verder surft op de Site, worden geen cookies geplaatst. U hebt op elk moment de mogelijkheid om de
cookies afkomstig van de Site te beperken of te blokkeren. U kunt dit doen in uw browser. De vereniging
IAB, die alle digitale marketingprofessionals (adverteerders, agentschappen en media) bij elkaar brengt,
publiceert de website http://www.youronlinechoices.com, waarin u wordt geïnformeerd over het gebruik
van cookies en hoe u deze kunt uitschakelen in de browser die u gebruikt. Als u cookies uitschakelt, kan
dit invloed hebben op de weergave van de Site-inhoud of de toegankelijkheid van bepaalde toepassingen.
5. Wilt u meer weten over de gegevensverwerking die Interparking uitvoert en over uw rechten?
Raadpleeg hiervoor onze privacyverklaring of neem contact met ons op via:
Interparking NV
Data Protection Officer
Brederodestraat 9
1000 Brussel
privacy@interparking.be
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