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PRIVACYBELEID 
 
All-Connects biedt oplossingen aan om het gebruik van voertuigen, teams en materialen digitaal in kaart te brengen 

op een professioneel platform. Om dit te doen, moeten we mogelijk uw persoonsgegevens verzamelen om u de 

beste bescherming en de meest actuele beveiliging te bieden. Uw vertrouwen is voor ons niet vanzelfsprekend. 

Daarom hebben we een Privacybeleid ontwikkeld dat betrekking heeft op hoe wij uw persoonsgegevens 

verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan. 

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 6 januari 2021. 

 

Dit “ Privacybeleid ”is van toepassing op de producten en de diensten van All-Connects nv. 

Als u woont in de Europese Economische Ruimte , is de beheerder van uw persoonsgegevens: All-Connects nv, 

Satenrozen 3 – 2550 Kontich, België. 

 

Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens behandelen en beschermen en welke keuzes u heeft met 

betrekking tot het verzamelen, verwerken en openen van de persoonsgegevens en hoe u die kunt bijwerken, 

corrigeren en verwijderen. Aanvullende informatie over onze praktijken inzake persoonsgegevens kan worden 

verstrekt in de productinstellingen, contractuele voorwaarden of kennisgevingen, die worden verstrekt vóór of op 

het moment van gegevensverzameling. 

Dit Privacybeleid is voor u bedoeld als u een gebruiker bent van onze producten en diensten. 

 

Persoonsgegevens die we verwerken 
 
Persoonsgegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon (“Persoonsgegevens”). 

We kunnen gegevens verzamelen of u vragen bepaalde gegevens te verstrekken wanneer u onze websites, 

producten en diensten bezoekt en gebruikt. De bronnen waaruit wij Persoonsgegevens verzamelen, zijn: 

Gegevens die rechtstreeks van u of uw apparaat worden verzameld met betrekking tot een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon (“Betrokkene”). Deze gegevens kunnen rechtstreekse identificatoren omvatten 

zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en online of indirecte identificatoren zoals inlogaccountnaam, 

inlogwachtwoord, marketingvoorkeuren, sociale media-account, betaalkaartnummer of IP-adres; 

Als we andere gegevens met betrekking tot u koppelen aan uw Persoonsgegevens, zullen wij die gekoppelde 

gegevens behandelen als Persoonsgegevens; en we kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen van vertrouwde 

externe bronnen zoals distributeurs, wederverkopers, appstores en contactcentra. Ook kunnen wij derden inhuren 

die actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld marketing, enquête, analyse of softwareleveranciers, om ons te helpen 

met het verzamelen van Persoonsgegevens. 
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Wij organiseren de Persoonsgegevens die we verwerken in deze basiscategorieën: Facturatiegegevens, 

accountgegevens en productgegevens. 

Facturatiegegevens bevatten uw naam, e-mailadres, gemaskeerd creditcardnummer, licentie-informatie en in 

bepaalde omstandigheden, uw factuuradres en uw telefoonnummer. In de meeste gevallen koopt u onze producten 

en diensten van een vertrouwde externe dienstverlener, wederverkoper of appstore. In die omstandigheden 

worden uw factureringsgegevens verwerkt door de betreffende derde partij en ontvangen we alleen een subset 

hiervan om de juiste zakelijke gegevens te bewaren. Zie voor deze gevallen hieronder een voorbeeld van 

facturatiegegevens en waarvoor we die gebruiken: 

 
Facturatiegegevens Waar gebruiken wij deze voor? 

E-mailadres Om u facturen te verzenden 

Gemaskeerd 

creditcardnummer 

Om de betalings-en facturatiegegevens te verwerken 

Licentiecode Om een specifieke licentie te identificeren voor een vervolgactie, zoals 

vernieuwing of probleemoplossing 

Licentietype Om functies in te schakelen op basis van de gekochte licentie 

Hernieuwbaarheid Om te controleren of een bepaald abonnement kan worden verlengd 

Vervaldatum Om te controleren of een account geldig is 

 
 
Accountgegevens bevatten informatie die nodig is om een account in te stellen en aan te passen, zoals uw e-

mailadres, gebruikersnaam en informatie die is verbonden met onze diensten, zoals licentiecodes. Voor sommige 

van onze producten of een aantal functies daarvan is een account nodig. Zie hieronder een voorbeeld van 

accountgegevens en waarvoor we die gebruiken: 

 

Accountgegevens Waar gebruiken wij deze voor? 

E-mailadres Om u berichten te sturen over uw licentie en ondersteuning 

Gebruikersnaam Om uw account te beheren en het inloggen voor u te vergemakkelijken 

Datum verlenging abonnement Om ons te vertellen tot wanneer het account geldig is 

Proefgebruiker Om een proefperiode toe te voegen voordat kosten voor de account in 

rekening worden gebracht 

 

Het account is het uniek beveiligd toegangspunt . U heeft de mogelijkheid om aanvullende informatie op uw account 

te verstrekken, zoals persoonlijke teksten, uw geboortedatum, geslacht, sms-nummer, gebruikersnaam van de 

sms’er, of naam en adres van de website, uw fysieke locatie en u kunt ook een avatar of persoonlijke afbeelding 

selecteren.  
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Alle informatie die u hier verstrekt, is zichtbaar voor andere gebruikers (inclusief uw totaal aantal berichten, en 

berichten per dag, de datum en tijd van uw registratie, uw lokale tijd en de datum en tijd van uw laatste activiteit). 

 

Productgegevens beslaan twee subcategorieën: 

 

 Apparaatgegevens bevatten informatie over het besturingssysteem; hardware; plaats/land van apparaat; 

foutenlogs; browser; netwerk; applicaties die op het apparaat draaien, inclusief de All-Connects-producten; 

en 

 

 Servicegegevens bevatten informatie over het gebruik van het All-Connects-product en gebeurtenissen met 

betrekking tot het gebruik van ons product door u, zoals malwaremonsters en -detecties, informatie over 

URL's van websites, gebruiksstatistieken (activering, crashes, scans, fouten), IP-adres. 

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken 

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op de volgende gronden: 

 

Op basis van het vervullen van ons contract met u of op basis van het aangaan van een contract met u op uw 

verzoek, om: 

 de aankoop te verwerken van de producten of diensten van ons, onze partners of de webwinkels van de 

door ons vertrouwde derden; 

 te voorzien in het downloaden, activeren en functioneren van het product of de dienst; 

 onze producten of diensten up-to-date, veilig en vrij van fouten te houden; 

 uw identiteit en recht op betaalde producten of diensten te verifiëren wanneer u contact met ons opneemt 

voor ondersteuning of toegang tot onze diensten; 

 uw aankooptransacties te verwerken; 

 u op de hoogte te houden van de status van uw bestellingen en licenties; 

 uw abonnementen en gebruikersaccounts te beheren; en 

 u technische en klantenondersteuning te bieden. 

  

Op basis van uw toestemming om: 

 u te abonneren op een nieuwsbrief of het All-Connects-forum; 

 de plaatsing van gepersonaliseerde advertenties ter ondersteuning van bepaalde gratis producten mogelijk 

maken. 
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Voorafgaand aan iedere verwerking die hiervoor nodig is, zullen we altijd uw toestemming vragen en u de nodige 

informatie verstrekken via ons Toestemmingsbeleid of anderszins zoals van toepassing. 

 

Op basis van wettelijke verplichtingen verwerken we uw Persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor 

naleving van een wettelijke verplichting inzake belasting, boekhouding, anti-witwasvoorschriften, de rechtsorde of 

een andere verplichting waaraan wij onderworpen zijn. 

 

Op basis van ons legitieme belang zullen wij uw Persoonsgegevens gebruiken voor: 

 communicatie over mogelijke beveiliging, privacy en prestatieverbeteringen en producten die de bij ons 

aangekochte producten aanvullen of verbeteren en om de inhoud en levering van dit soort communicatie 

te optimaliseren; 

 productontwikkeling en -onderzoek en de implementatie van productfuncties, -verbeteringen, en -updates; 

 evaluatie en verbetering van analyses van derden om de prestaties en kwaliteit van onze producten, 

diensten en websites en het begrijpen van gebruikstrends en de analyse van gebruikersaankopen, 

conversies en campagnes; 

 het mogelijk maken van interoperabiliteit binnen onze applicaties; 

 beveiliging van onze systemen en applicaties; 

 effectieve prestaties van ons bedrijf door ervoor te zorgen dat de hiervoor noodzakelijke interne 

administratieve en commerciële processen (bijv. financiën, controlling, zakelijke kennis, juridische zaken en 

naleving, informatiebeveiliging enz.) worden gewaarborgd; en 

 het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten. 
 

We hebben de belangen voor de bovengenoemde verwerkingsactiviteiten tegen elkaar afgewogen. U hebt het recht 

om, op grond van onze specifieke situatie, bezwaar te maken tegen die verwerkingsactiviteiten. Voor meer 

informatie, zie het gedeelte Uw Privacyrechten. 

Het balanceren van Legitieme Belangen 

Voordat we ons op onze legitieme belangen beroepen, hebben we ze afgewogen tegen uw belangen en hebben we 

ervoor gezorgd dat ze overtuigend genoeg zijn en geen ongerechtvaardigde schade veroorzaken. Met betrekking tot 

de onderstaande doeleinden, vinden we het noodzakelijk om gedetailleerd uit te leggen wat onze belangen zijn. 

Systemen, Apps en Netwerkbeveiliging 

Wij verwerken Persoonsgegevens ten behoeve van de beveiliging van netwerken en informatie. In overeenstemming 

met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming hebben organisaties een erkend legitiem belang bij het 

verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens voor zover strikt noodzakelijk en in verhouding tot het garanderen 

van netwerk- en informatiebeveiliging. Dit dekt voornamelijk het vermogen van een netwerk of van een 
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informatiesysteem om incidenten, aanvallen of onwettige of kwaadaardige acties te weerstaan die een gevaar 

kunnen vormen voor de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van opgeslagen of 

verzonden gegevens, of voor de beveiliging van de gerelateerde diensten die worden aangeboden door, of 

toegankelijk zijn via die netwerken en systemen. 

Als organisatie op zich en als leverancier van cyberbeveiligingstechnologieën en -diensten, waaronder gehoste en 

beheerde technologische diensten voor cyberbeveiliging, is het noodzakelijk voor de functionaliteit van onze 

systemen, producten en diensten en voor onze legitieme belangen en die van onze gebruikers, om 

Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken voor zover strikt noodzakelijk en in verhouding tot het 

waarborgen van de beveiliging van de netwerken, apparaten en informatiesystemen van onszelf en van onze 

gebruikers. Dit omvat de ontwikkeling van hulpmiddelen voor informatie over dreigingen, die zijn gericht op het 

voortdurend onderhouden en verbeteren van het vermogen van netwerken en systemen om onwettige of 

kwaadaardige acties en andere schadelijke gebeurtenissen (“cyberdreigingen”) te weerstaan. 

De Persoonsgegevens die we verwerken voor genoemde doeleinden omvatten, zonder beperking, gegevens over 

het netwerkverkeer in verband met cyberdreigingen zoals: 

 e-mailadressen van verzenders (bijv. van bronnen van SPAM); 

 e-mailadressen van ontvangers (bijv. van slachtoffers van gerichte e-mailcyberaanvallen, waaronder 

phishing); 

 e-mailadressen van reply-to-mail (zoals geconfigureerd door cybercriminelen die kwaadaardige e-mails 

verzenden); 

 bestandsnamen en uitvoeringstrajecten (bijv. van kwaadaardige of anderszins schadelijke uitvoerbare 

bestanden die zijn bijgevoegd aan e-mails); 

 URL's en bijbehorende paginanamen (bijv. van webpagina's die kwaadaardige of anderszins schadelijke 

inhoud uitzenden of het op andere wijze plaatsen); en/of 

 IP-adressen (bijv. van webservers en verbonden apparaten die betrokken zijn bij het genereren, 

distribueren, overdragen, hosten, caching of andere vormen van opslag van cyber-dreigingen zoals 

kwaadaardige of anderszins schadelijke inhoud). 

Afhankelijk van de context waarin dergelijke gegevens worden verzameld, kan dit Persoonsgegevens bevatten over 

u of andere betrokkenen. In dergelijke gevallen verwerken we de betrokken gegevens echter alleen voor zover strikt 

noodzakelijk en in verhouding tot het oog op detectie, blokkering, rapportage (door persoonlijk identificeerbare 

elementen te verwijderen) en het beperken van de cyber-dreigingen die voor u van belang zijn, en om uw netwerk, 

apparaat en systemen te beveiligen. Bij het verwerken van Persoonsgegevens in deze context proberen we 

betrokkenen niet te identificeren. 
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In-product en e-mailberichten 

Wij hebben een legitiem belang om onze gebruikers te berichten over mogelijke beveiliging, privacy- en 

prestatieverbeteringen en producten die aangekochte producten aanvullen of verbeteren, alsook onze 

sluitingsdagen te communiceren. 

Als u onze klant bent, voelen we ons verantwoordelijk om u te informeren over verbeteringen in beveiliging en 

voorzieningen en over mogelijke problemen met uw apparaat en software die verder gaan dan ons product dat is 

geïnstalleerd, en u effectieve oplossingen te bieden die relevant zijn voor deze problemen, waaronder ook door ons 

ontwikkelde oplossingen. We hebben dus een legitiem belang om de inhoud en levering van dit soort berichtgeving 

aan u te optimaliseren, zodat u deze waarschijnlijk relevant, maar tegelijkertijd niet opdringerig vindt. 

Ontwikkeling van nieuwe producten 

Wij hebben een legitiem belang om de noodzakelijke Persoonsgegevens te gebruiken om nieuwe producten of 

functies te ontwikkelen, zodat we u kunnen voorzien van ultramoderne beveiligings-, privacy- en hoogwaardig 

presterende producten. 

Analyse van derden (gebruikersaankopen, gebruikersinteracties) 

Wij hebben een legitiem belang om de noodzakelijke Persoonsgegevens te gebruiken voor externe analyses voor het 

verkrijgen van inzicht in de conversies, aankopen en campagneprestaties van de gebruiker via verschillende 

distributiekanalen, en in het downloaden, activeren en communiceren van gebruikers met onze producten, omdat 

deze analyses ons helpen om functionaliteit, effectiviteit, beveiliging en betrouwbaarheid van onze producten en 

bedrijfsactiviteiten te handhaven. 
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Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken 

Wij doen ons best om alle directe identificatoren uit de Persoonsgegevens die we gebruiken, los te koppelen of te 

verwijderen: 

 Voor gratis versies begint deze loskoppeling of verwijdering van de identificatoren wanneer de producten 

en diensten voor het eerst worden geactiveerd. Voor betalende gebruikers bewaren we 

factureringsgegevens in een aparte database en minimaliseren we het gebruik ervan voor andere zaken dan 

de afhandeling van betalingen en onze eigen financiële huishouding. 

 Voor zowel betaalde als gratis versies controleren we voortdurend of alle directe identificatoren zijn 

geminimaliseerd, geminimaliseerd, losgekoppeld en verwijderd tijdens de normale prestaties van de 

producten en diensten. 

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profielvorming 

We nemen geen beslissingen waarbij we gebruik maken van algoritmen of profielvorming die u aanzienlijk 

beïnvloeden. 

Hoe wij uw persoonsgegevens openbaar maken 

Zoals hieronder beschreven maken wij alleen uw Persoonsgegevens bekend binnen onze groep, aan onze partners, 

aan dienstverleners die gegevens namens ons verwerken en aan overheidsinstanties, zoals vereist door de 

toepasselijke wetgeving. Verwerking wordt alleen ondernomen voor de doeleinden beschreven in dit Privacybeleid 

en de relevante onderdelen van het Productbeleid. Als we uw Persoonsgegevens openbaar maken, eisen wij dat de 

ontvangers ervan voldoen aan adequate privacy- en vertrouwelijkheidsvereisten en beveiligingsnormen. 

Betalingsverwerkers 

Als u ervoor kiest te betalen voor onze diensten, maken we gebruik van de diensten van een externe 

betalingsverwerker om uw betaling te ontvangen. Deze derden zijn naar behoren gereguleerd en bevoegd om uw 

betalingsinformatie te verwerken en het is hen verboden uw Persoonsgegevens te gebruiken voor andere 

doeleinden dan het verstrekken van deze diensten namens ons. Ze zijn echter onafhankelijke 

verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens met hun eigen verantwoordelijkheid. 
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Dit zijn onze langdurige betalingsverwerkers:   

Betalingsverwerker Link naar het Privacy beleid van de 

Betalingsverwerker 

Locatie 

KBC Privacyverklaring - KBC Bank & Verzekering België 

BELFIUS privacyclause.pdf (belfius.be) België 

BNP FORTIS PARIBAS Privacyverklaring | BNP Paribas Fortis België 

STRIPE Privacy Policy - Belgium | Stripe | Belgium VS, Ierland 

Uw factureringsgegevens worden verwerkt door de betalingsverwerker van wie u het product hebt gekocht. Uw 

gegevens worden verwerkt volgens het privacy beleid van de betreffende verwerker. 

Dienstverleners 

Wij kunnen gebruikmaken van contractanten en dienstverleners om uw Persoonsgegevens te verwerken voor de 

doeleinden die in dit Privacy beleid beschreven staan. Wij vereisen contractueel dat dienstverleners de gegevens 

veilig en vertrouwelijk houden. 

Bij dergelijke dienstverleners gaat het met name om contactcenters, professionele consultants (waaronder voor de 

verdediging of uitoefening van onze rechten) en leveranciers van marketing/enquête/analyse/software. 

Soms zullen deze dienstverleners, bijvoorbeeld onze distributeurs, wederverkopers en appstore-partners, 

onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens en hun algemene voorwaarden zijn. De 

gebruiksrechtovereenkomsten (“EULA”) en privacyverklaringen zullen van toepassing zijn op dergelijke relaties. 

Reclamebedrijven 

Om onze producten en diensten gratis te kunnen aanbieden, plaatsen we advertenties van derden, afkomstig van 

reclamebedrijven, in onze producten voor mobiele apparaten. Om de advertentie mogelijk te maken, hebben we 

een softwareontwikkelingskit (“SDK”) die is verstrekt door een reclamebedrijf, ingebed in het product, dat 

vervolgens Persoonsgegevens verzamelt om advertenties voor u te personaliseren. 

Houd er rekening mee dat slechts enkele van onze gratis producten advertenties van derden plaatsen. Tijdens het 

installatieproces van een dergelijk product wordt u om toestemming hiervoor gevraagd. Voor meer informatie, 

inclusief het exacte bereik van verwerkte Persoonsgegevens en namen van relevante producten, raadpleeg 

ons Toestemmingsbeleid , dat de lijst bevat van onze reclamepartners en hun privacybeleid. 
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Distributeurs, wederverkopers 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens aan onze partners verstrekken ten behoeve van de distributie, de verkoop of het 

beheer van onze producten. Onze partners kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om met u en anderen over All-

Connects-producten of -diensten te communiceren. Daarnaast koopt u onze producten rechtstreeks bij onze 

distributeur, een wederverkoper of een appstore. Omdat het in deze gevallen een relatie met die distributeur, 

wederverkoper of appstore betreft, zal deze derde ook uw Persoonsgegevens verwerken. 

Cookie-aanbieders 

Onze websites gebruiken cookies om uw ervaring op onze websites te personaliseren, ons te informeren welke 

delen van onze websites worden bezocht, ons te helpen de doeltreffendheid van campagnes te meten en ons inzicht 

te geven in gebruikersinteracties en de gebruikersbasis als geheel, zodat we onze communicatie en producten 

kunnen verbeteren. Als u onze websites gebruikt, wordt u gevraagd om het verzamelen en het gebruik van gegevens 

door cookies te autoriseren volgens de voorwaarden van dit Cookiebeleid. 

Leveranciers van Analysetools 

We gebruiken analytische tools, ook die van derden, die ons in staat stellen om, onder andere, potentiële prestatie- 

of beveiligingsproblemen met onze producten te identificeren, hun stabiliteit en functie te verbeteren, en om te 

begrijpen hoe u onze producten en websites gebruikt, zodat we uw gebruikerservaring kunnen optimaliseren en 

verbeteren, en onze campagnes kunnen evalueren en verbeteren. Wij gebruiken service- en apparaatgegevens voor 

de analyse. 

Hoewel we over het algemeen onze eigen analytische tools gebruiken, moeten we soms samenwerken met andere 

partijen, die hun eigen tools en expertise hebben ontwikkeld en aan ons hebben verstrekt. Hieronder vermelden we 

deze partners, hun tools en hun privacybeleid. 

Tool 

(leverancier) 

Soort analyse Link naar Privacybeleid Locatie 

Google Analytics gebruikersgedrag https://policies.google.com/privacy België 

Firebase Analytics 

(Google) 

Gebruikersgedrag 

(geavanceerde 

functies zoals a/B-

tests, 

voorspellingen) 

https://firebase.google.com/support/privacy/ VS, Ierland 
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Firebase 

Crashlytics 

(Google) 

crashrapportage https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf VS, Ierland 

Facebook 

Analytics 

(Facebook) 

gebruikersgedrag https://www.facebook.com/about/privacy  

  https://developers.facebook.com/docs/analytics/overview VS, Ierland 

HockeyApp 

(Microsoft) 

crashrapportage 
 

https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement 

 

VS, Ierland 

Mixpanel 

(Mixpanel Inc.) 

gebruikersgedrag https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/ VS 

Loggly (Solar 

Winds/Loggly) 

Logboeken van de 

server - 

probleemoplossing 

https://www.loggly.com/about/privacy-policy/ VS 

Amplitude gebruikersgedrag https://amplitude.com/privacy VS 

ZOHO gebruikersgedrag Zoho 

Zoho Campaigns 

 

 

Houd er rekening mee dat niet al onze producten al deze analysetools van derden gebruiken. De analysetools die we 

gebruiken voor het diagnosticeren van uw product zijn noodzakelijk voor de dienstverlening; 
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Overheidsinstanties 

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn om uw Persoonsgegevens bekend te maken aan openbare 

autoriteiten of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. Er zullen geen Persoonsgegevens aan een 

openbare autoriteit bekendgemaakt worden, behalve als reactie op: 

 een dagvaarding, arrestatiebevel of ander procedé uitgevaardigd door een rechtbank of andere 

openbare autoriteit met bevoegde jurisdictie; 

 een juridisch proces met dezelfde gevolgen als een door de rechtbank uitgevaardigd bevel om 

gegevens, zodanig dat, indien we weigerden dergelijke gegevens te verstrekken, dit in strijd zou zijn 

met de lokale wetgeving, en het bedrijf of zijn functionarissen, leidinggevenden of werknemers zouden 

aansprakelijkheid kunnen worden gesteld voor het niet respecteren van een dergelijk juridisch proces; 

 wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor ons om de wettelijke rechten daarvan af 

te dwingen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving; of 

 een verzoek om gegevens met als doel het identificeren en/of voorkomen van creditcardfraude. 

Fusies, overnames en bedrijfsherstructureringen 

Net als elk ander bedrijf gaan ook wij door een eigen cyclus van groei, uitbreiding, stroomlijning en optimalisatie. De 

zakelijke beslissingen en marktontwikkelingen in verband daarmee hebben invloed op de structuur ervan. Als gevolg 

van dergelijke transacties en ten behoeve van het onderhouden van een doorlopende relatie met u, kunnen wij uw 

Persoonsgegevens overdragen aan een gerelateerde dochteronderneming. 

Als we bezig zijn met de reorganisatie, fusie, overname of verkoop van onze activa, kunnen uw Persoonsgegevens 

worden overgedragen als onderdeel van die transactie. We zullen u op de hoogte stellen van een dergelijke 

overeenkomst en uw keuzes in dat geval aan u duidelijk maken, indien van toepassing. 

Grensoverschrijdende overdrachten van Persoonsgegevens tussen de entiteiten van All-Connects nv 
en externe leveranciers 

Wij zijn een internationaal bedrijf dat producten en diensten over de hele wereld levert. Om al onze gebruikers te 

bereiken en al onze software aan hen te leveren, werken we met een wereldwijde infrastructuur. De servers die deel 

uitmaken van deze infrastructuur kunnen zich daarom in een ander land bevinden dan waar u woont. In sommige 

gevallen kunnen dit landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) zijn. Hoe dan ook, we bieden hetzelfde 

AVG-beschermingsniveau voor alle Persoonsgegevens die worden verwerkt. 

Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we, wanneer we Persoonsgegevens buiten de EER overdragen, passende en 

geschikte waarborgen instellen, zoals gestandaardiseerde contracten die zijn goedgekeurd door de Europese 

Commissie of gespecialiseerde stelsels als het Privacy Shield, die de ontvangende partij wettelijk binden aan een  

hoog beschermingsniveau, en om ervoor te zorgen dat uw gegevens te allen tijde veilig en beveiligd blijven en dat 

uw rechten worden beschermd. 
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Situaties waarin we Persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zijn onder meer de levering van onze producten 

en diensten, de verwerking van transacties en uw betalingsgegevens en de verlening van ondersteunende diensten. 

Verder kan een overdracht buiten de EER ook plaatsvinden in geval van een fusie, overname of herstructurering, 

waar de overnemende partij buiten de EER gevestigd is (zie het gedeelte Fusies, Overnames en Herstructureringen). 

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen 

We handhaven administratieve, technische en fysieke maatregelen voor de bescherming van uw Persoonsgegevens. 
 

Administratieve voorzorgsmaatregelen 

Toegang tot de Persoonsgegevens van onze gebruikers is beperkt tot bevoegd personeel dat op basis van hun 

functiebeschrijvingen inzage moet hebben, bijvoorbeeld werknemers die technische ondersteuning bieden aan 

eindgebruikers of die gebruikersaccounts onderhouden. In het geval van externe contractanten die namens ons 

persoonsgegevens verwerken, worden vergelijkbare vereisten opgelegd. Deze derden zijn contractueel gebonden 

aan vertrouwelijkheidsclausules, zelfs wanneer ze vertrekken. Als een individuele medewerker geen toegang meer 

nodig heeft, worden de inloggegevens van die persoon ingetrokken. 

Fysieke voorzorgsmaatregelen 

Toegang tot gebruikersinformatie in onze database via het internet vereist een versleuteld VPN, met uitzondering 

van e-mail waarvoor gebruikersverificatie nodig is. Anders is de toegang beperkt tot onze fysieke locatie. Fysieke 

verwijdering van Persoonsgegevens van onze locatie is verboden. Externe contractanten die namens ons 

Persoonsgegevens verwerken, stemmen ermee in om redelijke fysieke voorzorgsmaatregelen te treffen. 

Proportionaliteit 

We streven ernaar om niet meer Persoonsgegevens te verzamelen dan nodig is voor het doel waarvoor we deze 

verzamelen. Dit helpt op zijn beurt het totale risico op schade te verminderen als gegevensverlies of een inbreuk op 

de beveiliging optreedt: hoe minder gegevens we verzamelen, hoe kleiner het totale risico. 

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren 

We zullen uw Persoonsgegevens gedurende de volgende perioden op onze systemen bewaren: 

 Voor factureringsgegevens, zolang wij een wettelijke verplichting hebben of voor onze legitieme belangen 

bij het vaststellen van wettelijke rechten; 

 Voor accountgegevens, zolang u uw account aanhoudt; 

 Voor productgegevens, alleen zolang als nodig is voor een bepaald product of een bepaalde dienst. We 

gebruiken periodieke verwijderingstermijnen, wat betekent dat we regelmatig verzamelde gegevens 

verwijderen in de gegeven termijnen, beginnend met het verzamelen van die respectievelijke gegevens. De 

periodieke verwijderingstermijnen voor productgegevens beslaan niet langer dan zes jaar. 
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Houd er rekening mee dat wanneer u ons product verwijdert, de verwerking voor dienstverlening, in-

productberichten, externe analyses en advertenties van derden, indien van toepassing, afhankelijk van het 

geïnstalleerde product, zal stoppen. Na de verwijdering, blijven we uw productgegevens gedurende maximaal zes 

jaar verwerken voor statistische doeleinden, maar met inzet van passende maatregelen, waaronder 

pseudonimisering. 

Opslag van Uw Persoonsgegevens                    

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden opgeslagen, met toepassing van bij het risico passende 

technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zowel intern als op servers van derden in België, 

Zwitserland, Finland, Litouwen, en overal waar wij of de ons vertrouwde dienstverleners en partners actief zijn. 

In alle gevallen volgen wij algemeen geaccepteerde normen en beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens 

die ons worden verstrekt te beschermen, zowel tijdens de overdracht als wanneer we deze ontvangen. 

Uw Privacyrechten  

U hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens: 

 Recht op informatie - Recht op ontvangst van informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens, 

voorafgaand aan en tijdens de verwerking, op verzoek. 

 Recht op toegang - Naast de informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens heeft u het recht om 

een kopie te ontvangen van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt. 

 Recht op rectificatie - We moeten nauwkeurige Persoonsgegevens verwerken; als u iets onnauwkeurigs 

ontdekt, heeft u het recht om rectificatie van de onnauwkeurige Persoonsgegevens aan te vragen. 

 Recht op wissing ("recht om te worden vergeten") - U hebt het recht om uw Persoonsgegevens te wissen, 

maar alleen in specifieke gevallen zoals bepaald door de wet, bijvoorbeeld als er geen wettelijk erkende 

rechtsgrond is voor verdere verwerking van uw Persoonsgegevens (incl. bescherming van de legitieme 

belangen en rechten van All-Connects nv). 

 Recht op gegevensportabiliteit - Het recht om Persoonsgegevens te ontvangen die u heeft verstrekt en die 

worden verwerkt op basis van toestemming of wanneer dit noodzakelijk is voor het afsluiten en uitvoeren 

van een contract, in machineleesbaar formaat. Dit recht is exclusief van toepassing op Persoonsgegevens 

die verwerken op geautomatiseerde wijze. 

 Recht om bezwaar te maken - Geldt voor gevallen van verwerking die in het kader van een legitiem belang 

worden uitgevoerd. U heeft op grond van uw specifieke situatie het recht om bezwaar te maken tegen 

dergelijke verwerking en wij zijn verplicht om de verwerking te beoordelen, zodat naleving van alle wettelijk 

bindende regels en toepasselijke regelgeving kan worden gegarandeerd. In geval van directe marketing, 

zullen we de verwerking van Persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden na het bezwaar stopzetten. 

 Recht om uw toestemming in te trekken - In het geval van verwerking op basis van uw toestemming, zoals 

gespecificeerd in ons Toestemmingsbeleid , kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken 
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door gebruik te maken van dezelfde methode (indien technisch mogelijk) die u gebruikte om deze aan ons 

te verstrekken (de exacte methode zal gedetailleerd beschreven worden bij elke door u gegeven 

toestemming). De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op 

basis van uw toestemming voordat u zich terugtrok. 

 Recht op beperking van verwerking - U heeft het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te 

beperken indien: u de nauwkeurigheid van uw Persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in 

staat stelt om de nauwkeurigheid van uw Persoonsgegevens te verifiëren; de verwerking is onwettig en u 

verzet zich tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt ons in plaats daarvan om beperking van 

gebruik; we hebben de Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar ze 

zijn door u vereist voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke claims, of u heeft bezwaar 

gemaakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, en er wordt geverifieerd of onze legitieme 

redenen voorrang hebben op uw belangen. 

 Recht om contact op te nemen met toezichthoudende autoriteit, rechtbank - U kunt een klacht indienen bij 

de toezichthoudende autoriteit – GegevensBeschermingsAutoriteit - Startpagina | 

Gegevensbeschermingsautoriteit of uw lokale autoriteit of een relevante rechtbank. 

 

Of er wordt voldaan aan de rechten van betrokkenen die hierboven vermeld staan, hangt af van de categorie 

Persoonsgegevens en de verwerkingsactiviteit. In alle gevallen streven we ernaar om te voldoen aan uw verzoek. 

We zullen uw verzoek binnen één maand na ontvangst van een verzoek van u met betrekking tot een van uw 

rechten betreffende uw Persoonsgegevens behandelen. Mochten we worden overspoeld met verzoeken of bij 

bijzonder gecompliceerde verzoeken, dan kan de tijdslimiet worden verlengd tot maximaal nog eens twee maanden. 

Als we deze deadlines niet halen, geven we er natuurlijk de voorkeur aan dat u contact met ons opneemt om de 

situatie informeel op te lossen. 

Wanneer verzoeken die wij ontvangen duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve 

karakter, kunnen we: (a) een redelijke vergoeding in rekening brengen, gezien de administratieve kosten van het 

verstrekken van de informatie of communicatie of het ondernemen van de gevraagde actie; of (b) weigeren om het 

verzoek te behandelen. 

Wij behouden, verwerven of verwerken voor de gratis versies geen aanvullende informatie, noch nu, noch in de 

toekomst, uitsluitend om gebruikers van onze gratis producten en diensten te identificeren. Dit is eenvoudigweg 

niet nodig voor de gratis versies van onze producten die aan u en uw functie worden verstrekt. 

Dit betekent dat wanneer u een gratis versie van onze producten en diensten gebruikt, u contact met ons kunt 

opnemen met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat wij, overeenkomstig onze privacy by 

design, privacy by default (ingebouwde privacy en gestandaardiseerde privacy) en minimaliseringspraktijken 

mogelijk niet in staat zijn om u te identificeren in verband met uw Productgegevens over uw specifieke gratis 

producten en diensten. Als een dergelijke situatie zich voordoet, ga dan naar uw productinstellingen en verken uw 

mogelijkheden.       
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Uw Productkeuzes 

U kunt bepaalde keuzes maken over hoe uw gegevens door ons worden gebruikt door de privacyinstellingen van het 

betreffende product aan te passen. Controleer uw productinstellingen om uw privacyvoorkeuren in te stellen. 

Contact met ons 

Om uw rechten uit te oefenen, of als u andere vragen of klachten heeft over ons gebruik van uw Persoonsgegevens 

en de privacy ervan, kunt u schrijven naar onze Data Protection Officer via het meest gebruiksvriendelijke kanaal 

hieronder: 

Wij zijn geregistreerd als All-Connects nv en onze statutaire zetel is Satenrozen 3, 2550 Kontich, België. U kunt ons 

altijd per e-mail bereiken via privacy@all-connects.be . Typ ‘PRIVACY REQUEST’ in de berichtregel van uw e-mail. 

 

Als u liever een brief per post stuurt, kan dat naar All-Connects nv, Satenrozen 3 – 2550 Kontich, België. Wees er 

zeker van ‘Attention: PRIVACY’ in de adresregel te schrijven, zodat wij onmiddellijk weten dat uw correspondentie 

met voorrang aan de Data Protection Officer moet worden bezorgd. 

Functionaris voor gegevensverwerking 

Zoals vereist op grond van de AVG hebben we een functionaris voor gegevensverwerking (Data Protection Officer, 

DPO) om toezicht te houden op onze naleving van de AVG, advies te geven waar gevraagd en samen te werken met 

toezichthoudende autoriteiten. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensverwerking via 

privacy@all-connects.be  

Wijzigingen in dit Privacybeleid 

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te herzien of te wijzigen. Daarnaast kunnen we dit 

Privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze gegevenspraktijken weer te geven. Als we wezenlijke wijzigingen 

aanbrengen, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen (verzonden naar het e-mailadres dat in uw account is 

opgegeven) of door middel van een kennisgeving op deze website, voordat de wijziging van kracht wordt. Wij raden 

u aan om deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen voor de nieuwste informatie over onze privacypraktijken. 
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TOESTEMMINGSBELEID 
 

Dit Toestemmingsbeleid is van toepassing op de producten en diensten van All-Connects nv en zijn gelieerde 

ondernemingen (gezamenlijk “wij”, “ons” of “onze”). 

Als u woont in de Europese Economische Ruimte, is de beheerder van uw persoonsgegevens: All-Connects nv met 

statutaire zetel op het adres: Satenrozen 3 – 2550 Kontich, België. 

 

Hoe u toestemming kunt geven en intrekken 

U kunt ons toestemming geven door: 

 een toestemmingsvakje aan te vinken bij het bezoeken van een website; 

 het kiezen van de instellingen voor privacyvoorkeuren op het paneel; 

 het kiezen van technische instellingen voor online diensten (zoals instellingen in een webbrowser); 

 inloggen op ons software platform 

 het geven van een andere verklaring of tonen van ander gedrag dat duidelijk aangeeft dat u aanvaardt dat uw 

persoonsgegevens worden verwerkt. 

 

U kunt uw toestemming herzien en intrekken. Afhankelijk van het specifieke geval kunt u uw toestemming intrekken 

door: 

 de link “Afmelden” in uw e-mail te gebruiken; 

 het aanpassen van de instellingen voor privacyvoorkeuren op het paneel; 

 het kiezen van technische instellingen voor online diensten (zoals instellingen in een webbrowser); 

 een e-mail met het verzoek om zich terug te trekken te sturen aan onze contactpunten die zijn aangegeven in 

het Privacybeleid ; of 

 door andere specifieke instructies te volgen die worden beschreven als u om toestemming vraagt. 

Als u uw toestemming intrekt, stoppen we met de verwerking. 
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Hieronder vindt u de informatie over het doel waarvoor wij uw toestemming hebben gevraagd: 

Abonnement op een Nieuwsbrief 

Als u een abonnement hebt genomen of ons uw e-mailadres hebt opgegeven voor deze doeleinden, zullen wij u 

commerciële communicatie via dit kanaal sturen in de vorm van nieuwsbrieven, blogberichten of een Verwijs een 

Vriend-functie. 

Let op: als u niet op onze marketingmailinglijst wilt staan, kunt u zich op elk moment afmelden door de link 

“Afmelden” te gebruiken die te vinden is in alle commerciële communicatie die wij u sturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Controlled Document:  Privacybeleid – Cookiebeleid – Toestemmingsbeleid                    versie 1 – 6-1-2021                                           Pagina 18 

 

 

COOKIEBELEID 
 

Dit cookiebeleid is van toepassing op de websites van All-Connects nv en zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk 

“wij”, “ons” of “onze”). 

Als u woont in de Europese Economische Ruimte, is de beheerder van uw persoonsgegevens: All-Connects nv., met 

statutaire zetel op het adres: Satenrozen 3 – 2550 Kontich. 

Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter 

te maken. We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën zoals pixeltags en webbeacons, om uw voorkeuren te 

onthouden, uw ervaring op onze sites te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze websites worden 

bezocht, ons te helpen de effectiviteit van campagnes te meten en ons inzicht te geven in gebruikersinteracties en 

de gebruikersbasis als geheel, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren. 

Hoe we cookies van derden gebruiken 

U vindt een lijst met de cookies van derden die we gebruiken op onze websites, samen met andere relevante 

informatie in de onderstaande cookietabel. Hoewel we ons best doen om deze tabel actueel te houden, dient u er 

rekening mee te houden dat het aantal cookies, pixels en andere technologieën en de namen daarvan, van tijd tot 

tijd kunnen veranderen. 

Over het algemeen kunnen we rapporten ontvangen op basis van het gebruik van technologieën van derden op 

individuele en geaggregeerde basis. We kunnen ook samenwerken met een derde partij om advertenties op onze 

website weer te geven of om onze advertenties op deze website en andere websites te beheren met informatie van 

de cookies. 

Hoe u cookies kunt uitschakelen of zich afmelden voor op interesse gebaseerde targeting.  

Als u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, kunt u deze uitschakelen via de instellingen van uw browser. In 

sommige browsers kunt u regels instellen om cookies op een website-per-website basis te beheren, waardoor u een 

preciezere controle krijgt over uw privacy. We merken echter op dat niet alle browsers op alle platforms deze 

functionaliteit kunnen ondersteunen. 

Browserfabrikanten bieden hulp bij het beheer van cookies in hun producten.  

Raadpleeg voor de browsers de documentatie die uw browser-fabrikant verstrekt. 
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U kunt zich afmelden voor op interesse gebaseerde targeting die wordt geleverd door deelnemende 

advertentieservers via: 

http://optout.aboutads.info/ http://optout.aboutads.info/ van Digital Advertising Alliance 

http://www.youronlinechoices.com/ http://www.youronlinechoices.com/ van European Interactive Digital 

Advertising Alliance 

Daarnaast kunt u op uw iPhone, iPad of Android uw apparaat instellingen wijzigen om te controleren of u op de 

volgende manier online op interesse gebaseerde advertenties ziet: 

iOS-apparaten: ga naar Instellingen > Privacy > Reclame > schakel Beperk Reclametracering in. Let op: als u meer dan 

één apparaat gebruikt, moet u zich voor elk apparaat afzonderlijk afmelden. 

Android-apparaten: Volg de instructies die zijn uiteengezet 

op: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en . Let op: als u meer dan één apparaat gebruikt, moet u 

zich voor elk apparaat afzonderlijk afmelden. 

Let op: als u cookies uitschakelt, werken onze websites mogelijk niet correct of is uw toegang tot onze websites en 

hun functies mogelijk aangetast of beperkt. 
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Cookietabellen 

Op al onze websites gebruiken we deze cookies: 

Noodzakelijk  

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. 

Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type 

_zcsr_tmp [x4] Zoho 

Zoho Campaigns 

Deze cookie is nodig voor de 

inlogfunctie op de website. 

1 dag HTTP Cookie 

ci_session www.all-connects.be Houdt gebruikersstatussen over 

paginabezoeken bij. 

1 dag HTTP Cookie 

CookieConsent Cookiebot Slaat de cookiestatus van de 

gebruiker op voor het huidige 

domein 

1 jaar HTTP Cookie 

JSESSIONID [x2] Zoho 

Zoho Campaigns 

Houdt gebruikersstatussen over 

paginabezoeken bij. 

1 dag HTTP Cookie 
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Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type 

zc_consent Zoho  Bepaalt of de bezoeker de 

cookies heeft geaccepteerd. 

1 jaar HTTP Cookie 

zfccn [x2] Zoho  Zorgt voor browsingveiligheid, 

door vervalsing van cross-site 

verzoeken te voorkomen. Deze 

cookie is essentieel voor de 

veiligheid van de website en 

bezoeker. 

Session HTTP Cookie 
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Statistieken  

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type 

_at.hist.# www.all-

connects.be 

Gebruikt door AddThis, het sociale deelplatform, om de gebruikersgeschiedenis 

van de gebruiker van de AddThis-deelwidget op te slaan 

Persistent HTML 

Local 

Storage 

_ga Google Tag 

Manager  

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren 

over hoe de bezoeker de website gebruikt. 

2 jaar HTTP 

Cookie 

_gat Google Tag 

Manager  

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP 

Cookie 

_gid Google Tag 

Manager  

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren 

over hoe de bezoeker de website gebruikt. 

1 dag HTTP 

Cookie 

_hjAbsoluteSessionInProgress Google Tag 

Manager  

Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden hoe vaak een website door 

verschillende bezoekers wordt bezocht – dit wordt gedaan door de bezoeker een 

willekeurige ID toe te wijzen, zodat dezelfde bezoeker niet twee keer wordt 

geteld. 

1 dag HTTP 

Cookie 
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Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type 

_hjFirstSeen Google Tag 

Manager  

Deze cookie wordt gebruikt om vast te stellen of de bezoeker de website eerder 

heeft bezocht, of dat hij of zijn een nieuwe bezoeker is op de website. 

1 dag HTTP 

Cookie 

_hjid Google Tag 

Manager  

Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische 

doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. 

1 jaar HTML 

Local 

Storage 

_hjIncludedInPageviewSample Google Tag 

Manager  

Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een 

bepaalde tijdelijke statistische aanduiding. 

1 dag HTTP 

Cookie 

_hjTLDTest Google Tag 

Manager  

De cookie wordt gebruikt om de SEO-ranking voor de huidige website te 

detecteren - Deze service maakt deel uit van een externe statistieken- en 

analyseservice. 

Session HTTP 

Cookie 

p.gif Adobe Inc Houdt speciale lettertypen bij die op de website worden gebruikt voor interne 

analyse. De cookie registreert geen bezoekersgegevens. 

Session Pixel 

Tracker 

zc_cu [x2] Zoho 

Zoho 

Campaigns 

De cookie wordt gebruikt om de mailinglijst te beheren, als de bezoeker 

geabonneerd is op nieuwsbrieven of blogposts. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

zc_cu_exp Zoho  Bevat de vervaldatum voor de cookie met bijbehorende naam. 1 jaar HTTP 

Cookie 

zc_tp [x2] Zoho 

Zoho 

Campaigns 

De cookie wordt gebruikt om de mailinglijst te beheren, als de bezoeker 

geabonneerd is op nieuwsbrieven of blogposts. 

1 jaar HTTP 

Cookie 
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ZCAMPAIGN_CSRF_TOKEN Zoho 

Campaigns  

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit 

is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te 

maken. 

Session HTTP 

Cookie 
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Marketing  

 

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn 

voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. 

Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit overeenkomstig met artikel 45 (3) of van passende waarborgen overeenkomstig met artikel 46, met inbegrip van bindende 

bedrijfsregels, vindt een doorgifte of een reeks doorgiften van persoonsgegevens plaats aan een derde land of een internationale organisatie alleen onder een van de volgende 

voorwaarden: 

 a. de betrokkene heeft expliciet ingestemd met de voorgestelde doorgifte, na te zijn geïnformeerd over de mogelijke risico's van dergelijke doorgiften voor de betrokkene wegens het 

ontbreken van een adequaatheidsbesluit en passende waarborgen; 

  

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type 

__atuvc AddThis  Werkt de teller bij van de social sharing-functies van een website. 13 maanden HTTP 

Cookie 

__atuvs AddThis  Zorgt ervoor dat de bijgewerkte teller wordt weergegeven voor de gebruiker als een pagina 

wordt gedeeld met de service voor delen van sociale media, AddThis. 

1 dag HTTP 

Cookie 

_at.cww www.all-

connects.be 

Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML 

Local 

Storage 
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_fbp Google Tag 

Manager  

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime 

bieden van externe adverteerders. 

3 maanden HTTP 

Cookie 

_gcl_au Google Tag 

Manager  

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties 

op websites die hun services gebruiken. 

3 maanden HTTP 

Cookie 

5ad188d5f9 Zoho  In afwachting 1 dag HTTP 

Cookie 

ad2d102645 Zoho 

Campaigns  

In afwachting 1 dag HTTP 

Cookie 

ads/ga-audiences Google  Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers 

based on the visitor's online behaviour across websites. 

Session Pixel 

Tracker 

at-lojson-cache-# www.all-

connects.be 

Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML 

Local 

Storage 

at-rand www.all-

connects.be 

Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis Persistent HTML 

Local 

Storage 

crmcsr Zoho  Verzamelt informatie over gebruikersvoorkeuren en/of interactie met inhoud van 

webcampagnes- Dit wordt gebruikt op het CRM-campagneplatform dat eigenaren van 

websites gebruiken voor het promoten van evenementen of producten. 

Session HTTP 

Cookie 
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Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type 

d18efd344f [x2] Zoho  Verzamelt informatie over gebruikersvoorkeuren en/of interactie met inhoud van 

webcampagnes- Dit wordt gebruikt op het CRM-campagneplatform dat eigenaren van 

websites gebruiken voor het promoten van evenementen of producten. 

1 dag HTTP 

Cookie 

d36efabfc1 Zoho  Volgt de individuele sessies op de websites, hierdoor kan de website statistische gegevens 

van meerdere bezoeken verzamelen - Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om 

leads voor marketingdoeleinden te creëren. 

1 dag HTTP 

Cookie 

fr Facebook  Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime 

bieden van externe adverteerders. 

3 maanden HTTP 

Cookie 

gclid Google Tag 

Manager  

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag 

van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. 

29 dagen HTTP 

Cookie 

IDE Google  Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en 

te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder 

met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan 

de gebruiker te presenteren. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

loc Oracle  Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te helpen bepalen hoe gebruikers die 

informatie met elkaar delen geografisch zijn gelegen (statusniveau). 

13 maanden HTTP 

Cookie 

pagead/1p-user-list/# Google  Wordt gebruikt om bij te houden of de bezoeker interesse heeft getoond in specifieke 

producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de bezoeker tussen 

sites navigeert - Dit wordt gebruikt voor het meten van advertentie-inspanningen en 

vergemakkelijkt de betaling van verwijzingskosten tussen websites. 

Session Pixel 

Tracker 



 

Controlled Document:  Privacybeleid – Cookiebeleid – Toestemmingsbeleid                    versie 1 – 6-1-2021                                           Pagina 28 

 

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type 

pagead/landing Google Inc.  Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante 

advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de 

bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken. 

Session Pixel 

Tracker 

RUL Google  Wordt gebruikt door DoubleClick om te bepalen of de website-advertentie correct is 

weergegeven. Dit wordt gedaan om hun marketinginspanningen efficiënter te maken. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

test_cookie Google  Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 dag HTTP 

Cookie 

tr Facebook  Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime 

bieden van externe adverteerders. 

Session Pixel 

Tracker 

uvc Oracle  Detecteert hoe vaak AddThis, de service voor het delen van sociale media, dezelfde 

gebruiker tegenkomt. 

13 maanden HTTP 

Cookie 

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube  Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde 

YouTube-video's. 

179 dagen HTTP 

Cookie 

xtc Oracle  Registreert het delen van inhoud door de gebruiker via sociale media. 13 maanden HTTP 

Cookie 

YSC YouTube  Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de 

gebruiker heeft gezien. 

Session HTTP 

Cookie 
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yt-remote-cast-

installed 

YouTube  Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML 

Local 

Storage 

yt-remote-connected-

devices 

YouTube  Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML 

Local 

Storage 

yt-remote-device-id YouTube  Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML 

Local 

Storage 

yt-remote-fast-check-

period 

YouTube  Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML 

Local 

Storage 

yt-remote-session-app YouTube  Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML 

Local 

Storage 

yt-remote-session-

name 

YouTube  Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML 

Local 

Storage 
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zc_loc Zoho 

Campaigns  

Verzamelt informatie over gebruikersvoorkeuren en/of interactie met inhoud van 

webcampagnes- Dit wordt gebruikt op het CRM-campagneplatform dat eigenaren van 

websites gebruiken voor het promoten van evenementen of producten. 

Session HTTP 

Cookie 

zc_show Zoho  Verzamelt gegevens over de voorkeuren en het gedrag van bezoekers op de website - Deze 

informatie wordt gebruikt om inhoud en advertenties relevanter te maken voor de 

specifieke bezoeker. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

 

 

 


