Cookies
Café Renee, gevestigd in Anzegem, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Café Renee
Statiestraat 67
8570 Anzegem
056 19 54 58
www.caferenee.be

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden
geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische
cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking
cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier
een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een
bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan
het platform.
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een
partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies
lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op
uw computer of mobiel apparaat bevindt.
De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst
heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen
gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende
onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de
website te personaliseren aan de gebruiker.

Café Renee maakt gebruik van volgende cookies
Café Renee gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Functionele cookies
Café Renee gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te
kunnen optimaliseren.
Analytics cookies
Café Renee gebruikt cookies zodat het kan meten waar onze bezoekers vandaan komen,
welke besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde pagina’s bezoeken, enz..
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres
wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Tracking cookies
Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel op
te bouwen van jouw online gedrag. Dit profiel kan gekoppeld worden aan je naam, adres, emailadres en dergelijke.

Beheer van cookies
Mocht je geen enkele cookie willen installeren, dan kan je dit aangeven in je browser.
Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van je browser (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Safari, …).
Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m.
van wettelijke evoluties. Je wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in
voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra
zij op deze website kenbaar worden gemaakt.
Meer informatie of een vraag? Neem dan contact met ons op.

