Algemene voorwaarden voor het gebruik van cookies
Richtlijn van Electrolux over cookies
Richtlijn over cookies
In deze richtlijn gebruiken wij de term “cookies” voor cookies en andere gelijksoortige
technologieën die vallen onder de Europese richtlijn 2002/58/EC betreffende privacy
en elektronische communicatie.
Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die gegevens bevatten en worden aangemaakt
door de bezochte website www.aeg.be (“Website”). Zij worden door de Website
opgeslagen op de computer van de bezoeker en bij een volgend bezoek naar de
Website teruggestuurd, zodat de gebruiker toegang heeft tot verschillende functies.
Wij gebruiken tijdelijke en permanente cookies op onze Website. Een tijdelijke
cookie wordt voor een bepaalde duur opgeslagen in het computergeheugen, terwijl
de bezoeker op de Website surft. Deze cookie wordt gewist als de gebruiker de
internetbrowser afsluit of nadat een bepaalde tijd is verstreken (wat betekent dat de
sessie is verlopen). Een permanente cookie blijft staan op de computer van de
bezoeker tot de cookie wordt verwijderd.
Waarom gebruiken wij cookies?
Wij gebruiken cookies om meer te weten te komen over de manier waarop
bezoekers onze Website gebruiken en het helpt ons om de ervaring te verbeteren bij
een bezoek aan onze Website.
We gebruiken geen cookies om persoonsgegevens te verzamelen van een
bezoeker.
Welke soorten cookies gebruiken wij?
1. Cookies van sociale media
Soort
Prestaties

Functionaliteit
Duur
Deze cookie wordt gebruikt door Permanent
bezoekers om onze Website en
content via buttons aan te bevelen op
sociale media, zoals Facebook en
Twitter (“Share Functie”). De cookie
slaat informatie op over hoe
bezoekers
de
Share
Functie
gebruiken -maar niet op persoonlijk
niveau- zodat de website kan worden
verbeterd. Als U de cookie niet
accepteert (voor meer informatie zie
hieronder), wordt er geen informatie

Identificatie
Deze cookie
identificeert
U niet als
individu.

opgeslagen.
Voor sommige functies van onze
Website gebruiken wij externe
leveranciers, bijvoorbeeld als U een
pagina bezoekt met video’s van of
links naar YouTube. Deze video’s,
links of andere content van externe
leveranciers kan cookies bevatten
van derde partijen. U dient het beleid
te lezen van deze derde partijen voor
informatie over het gebruik van deze
cookies.

2. Google Analytics
Soort
Prestaties

Functionaliteit
Deze cookie helpt de Website om te
begrijpen hoe bezoekers omgaan met
de Website door informatie te
verstrekken over het aantal bezochte
pagina’s, de tijd doorgebracht op de
Website, waar de bezoeker vandaan
komt, het aantal bezoeken en
eventueel ondervonden problemen.
Dit helpt Electrolux om de prestaties
van de Website te verbeteren en om
te
zorgen
voor
een
goede
gebruikerservaring. Als U de cookies
niet accepteert, wordt er geen
informatie opgeslagen.

Duur
Tussen
30 min.
en
2
jaar.

Identificatie
Deze cookie
identificeert U
niet
als
individu.

Functionaliteit
Duur
Deze cookie zorgt ervoor dat Uw log- Duurtijd
in gegevens worden bijgehouden.
van de
sessie

Identificatie
Deze cookie
identificeert U
niet
als
individu.

3. Log-in gegevens
Soort
Functionaliteit

4. Cookie bericht
Soort
Functionaliteit

Functionaliteit
Duur
Deze cookie zorgt ervoor dat uw 365
keuze omtrent het aanvaarden van dagen
cookies wordt bijgehouden.

Identificatie
Deze cookie
identificeert U
niet
als
individu.

Hoe weiger en verwijder ik cookies?
U kan cookies ingesteld door de Website van Electrolux of websites van andere
leveranciers weigeren of verwijderen in uw internetinstellingen. Via de "Helpfunctie"
van uw internetbrowser vindt U hierover meer informatie. De meeste
internetbrowsers accepteren cookies automatisch. Indien U niet wilt dat er cookies
worden gebruikt, moet U de cookies zelf weigeren of verwijderen.
Om cookies geplaatst door derden te weigeren of te verwijderen dient U opnieuw via
uw internetinstellingen de nodige aanpassingen te verrichten om de cookies te
weigeren of te verwijderen.
Voor informatie over het gebruik van cookies voor mobiele-telefoonbrowsers en het
weigeren of verwijderen van die cookies, verwijst Electrolux naar de handleiding van
uw mobiele telefoon.
Als U het gebruik van cookies weigert, kan U onze Website nog steeds gebruiken. In
dat geval is het wel mogelijk dat sommige functies van de Website niet optimaal
functioneren.

