BCS BUTTERFLY CATERING SERVICES
CONTINENTAL FOODS
COOKIEBELEID
Laatste update 30 mei 2018
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Wat is de bedoeling van dit beleid?

Dit is het beleid van Continental Foods met betrekking tot het gebruik van cookies op deze website
(hierna de “Website” genoemd). Dit Cookiebeleid dient om u hiervan te informeren zodat u makkelijk
uw cookie-instellingen kan beheren.
Dit Cookiebeleid moet steeds samen met ons Privacybeleid
hier:www.bcsbutterfly.be/downloads/privacy.pdf kan terugvinden.
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Verwijzingen naar “Continental Foods”, “wij”, “ons” of “onze” in dit Privacybeleid omvatten alle hierna
opgesomde entiteiten van onze groep, gevestigd in vijf jurisdicties doorheen Europa.
België

BCS BV

BCS Butterfly Catering Services BV

Lochtemanweg 2
3580 Beringen

België

Continental Foods Belgium NV

(hoofdkantoor en hoofdvestiging)

BE 0458.358.850
Rijksweg 16
B - 2870 Puurs
BELGIË

Frankrijk

Continental Foods France SAS
63 bis, Rue de Sèvres
F - 92514 Boulogne Billancourt
FRANKRIJK

Continental Foods Production France SAS
1420 Route de Carpentras
CS 80018 Le Pontet
84275 Vedène Cedex
FRANKRIJK

Destombes SAS
ZI de l’Alouette - Rue Gutenberg
62800 Liévin
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FRANKRIJK

Destombes Production SAS
ZI de l’Alouette - Rue Gutenberg
62800 Liévin
FRANKRIJK

Duitsland

Continental Foods Germany GmbH
Geniner Strasse 88-100
D - 23560 Lübeck
DUITSLAND
Continental Foods Production
Germany GmbH
Geniner Strasse 88-100
D - 23560 Lübeck
DUITSLAND

Finland

Continental Foods Finland Oy
Tammiston kauppatie 7 B
FI-01510 Vantaa
FINLAND

Zweden

Continental Foods Sweden AB
Scheelevägen 30
SE - 223 63 Lund
ZWEDEN
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Wat zijn cookies en waarom worden zij gebruikt?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer
of mobiel toestel via uw browser.
Sommige van de cookies die wij gebruiken op onze Websites zijn essentieel om de Websites
technisch goed te laten functioneren, andere cookies dienen om u een betere, snellere en veiligere
gebruikservaring te bieden.
Cookies worden vaak ingedeeld in de volgende categorieën:
❖ “sessiecookies”: cookies die automatisch gewist worden wanneer de gebruiker de browser
afsluit,
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❖ “permanente cookies”: cookies die op de eindapparatuur van de gebruiker opgeslagen blijven
voor een welbepaalde bewaartermijn (cookies kunnen verstrijken na bijvoorbeeld enkele
minuten, dagen of zelfs jaren),
❖ “eigen cookies”: cookies die door de operator van de website zelf ontwikkeld en geplaatst
zijn, en
❖ “cookies van derden”: cookies die geplaatst zijn door een website die tot een ander domein
behoort dan het domein dat in de adresbalk van de betrokken website wordt weergegeven.
Meer informatie over de specifieke cookies die wij op onze Websites gebruiken, kan u in punt 4
hieronder terugvinden. Onder punt 5 leert u hoe u deze cookies kan beheren en, indien gewenst,
verwijderen.
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Welke cookies gebruiken wij?

Hieronder kan u een lijst terugvinden van de cookies die wij gebruiken op onze Website.
Type cookie

Doel van de cookie

Naam van de cookie

Eigen

cookie

cookie van derden

/

Bewaartermijn

Google Analytics Cookie “_ga”
•
•
•

Doel: gebruikers onderscheiden
Type: analyse / performance
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie “_gat”

•
•
•

Doel: aantal verzoeken bijhouden en beheren
Type: analyse / performance
Bewaartermijn: 10 minuten
Cookie “_gali”

•
•
•

Doel: bijhouden van statistieken (bezochte pagina’s)
Type: analyse / performance
Bewaartermijn: 30 seconden
Cookie “_utma”

•
•
•

Doel: onderscheiden en bijhouden gebruikers en sessies
Type: analyse / performance
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie “_utmb”
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•
•
•

Doel: onderscheiden en bijhouden sessies en bezoeken
Type: analyse / performance
Bewaartermijn: 30 minuten
Cookie “_utmz”

•
•
•

Doel: bijhouden van verkeersbronnen of verwijzende campagnes
Type: analyse / performance
Bewaartermijn: 6 maanden
Cookie “_utmv”

•
•
•

Doel: bijhouden van aangepaste variabele data op het niveau van de bezoeker
Type: analyse / performance
Bewaartermijn: 2 jaar

Google Tag Manager
•

Doel: bijhouden van hoe de Gebruiker de Website bezoekt, met het oog op verbetering
diensten en online portalen. Door het gebruik van deze cookie kunnen tags op de
Website beheert worden om ervoor te zorgen dat ze correct door zoekprogramma’s
geïndificeerd worden. Meer informatie over eventuele afwijzing vindt u
op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Bewaartermijn: 1 dag

•

4

Hoe beheert / verwijdert u deze cookies?

Alle grote internet browsers bieden de mogelijkheid om cookies die geïnstalleerd zijn op uw computer
of mobiel toestel te beheren.
Indien u niet wil dat deze Website cookies plaatsen op uw computer of toestel, kan u dit makkelijk
beperken of wissen door uw mobiele of browser-instellingen aan te passen. U kan uw mobiele of
browser-instellingen vaak ook zo instellen dat u telkens een melding krijgt wanneer u een cookie
ontvangt op uw computer of toestel, zodat u kan beslissen of u deze cookie wenst te accepteren of
niet.
Wij merken wel op dat wanneer u bepaalde cookies uitschakelt waarvan wij gebruik maken, de
mogelijkheid bestaat dat bepaalde onderdelen van onze Websites minder goed functioneren en u
niet langer een optimale gebruikservaring zal genieten.
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Wijzigingen aan dit beleid

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Cookiebeleid te wijzigen, bijvoorbeeld in geval van gebruik van
nieuwe functionaliteiten op onze Website. We raden u daarom aan om dit Cookiebeleid regelmatig te
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raadplegen. Belangrijke wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden op onze Website. Deze
versie van het Cookiesbeleid werd laatst gewijzigd op 30 mei 2018.
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Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Cookiebeleid, aarzel dan niet om
contact met ons op te nemen door een e-mail te versturen of een verzoek in te dienen via het
contactformulier op onze websites of door ons te schrijven op het adres vermeld in Deel 1 hierboven.
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