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Algemeen

Schelstraete Delacourt Associates Groep (hierna “SDA”, “wij”, “ons”) maakt op haar website gebruik van cookies en
daarmee vergelijkbare technologieën. Deze cookieverklaring (hierna “Cookieverklaring”) wil u als bezoeker informeren
over het gebruik hiervan. Deze Cookieverklaring is van toepassing op SDA’s website www.s-d-a.eu.
Naast deze Cookieverklaring stelt SDA ook een Privacyverklaring ter beschikking, waarvan deze Cookieverklaring
integraal deel uitmaakt. Voor de verzameling en verdere verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen en uw
rechten daaromtrent, verwijzen wij naar deze Privacyverklaring. Deze Cookieverklaring gaat nader in op de concrete
manier waarop wij cookies gebruiken op onze website.

2.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel
apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze werken als een soort
geheugensteuntje voor een website. Dankzij cookies kan onze website op een eenvoudige manier specifieke informatie
over onze bezoekers en hun surfgedrag bijhouden. Onder de term ‘cookies’ verstaan wij ook technologieën die
vergelijkbaar zijn met cookies, zoals pixels, sociale plug-ins en bepaalde scripts, aangezien deze ook gegevens van u
kunnen verzamelen.
Cookies kunnen zowel door SDA zelf geplaatst worden (“first-party cookies”) als door derden (“third-party cookies”).
Third-party cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan of uw gebruik van onze website
doorgezonden worden aan de derde partij die de cookies geplaatst heeft.
Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als u de browser afsluit) en soms blijvend
geplaatst (“persistent” cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist).
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3.

Waarvoor gebruiken wij cookies?

SDA onderscheidt bij het aanbieden van haar website de volgende soorten cookies: (1) strikt noodzakelijke cookies, (2)
analytische cookies en (3) advertentie-, tracking- en sociale mediacookies. Hieronder verduidelijken wij waarvoor deze
cookies dienen.

3.1 Strikt noodzakelijke cookies
Onder de strikt noodzakelijke cookies vallen enerzijds technisch essentiële cookies en anderzijds functionele cookies.
Technisch essentiële cookies zijn om puur technische redenen noodzakelijk om de communicatie tussen uw toestel en
onze website mogelijk te maken.
Functionele cookies zorgen er dan weer voor dat de basisfunctionaliteiten van onze website naar behoren werken. Deze
cookies worden pas geplaatst nadat u als bezoeker een bepaalde handeling heeft ondernomen op onze website (bv. op de
knop klikken die de cookiebanner doet verdwijnen).
Het gebruik van technisch essentiële en functionele cookies is noodzakelijk voor de beveiliging en de goede werking
van de basisfunctionaliteiten van onze website. Hoe dan ook worden deze cookies slechts op uw toestel bewaard om de
hierboven vermelde functies uit te oefenen, waardoor de impact op uw privacy gering is.

3.2 Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om meer te weten te komen over de manier waarop u als bezoeker omgaat met
en hoe u reageert op de inhoud van onze website. Op die manier kunnen wij onze website nog aantrekkelijker maken.
De informatie in kwestie wordt gebruikt om op totaalniveau statistieken over het gebruik van onze website te creëren en
te analyseren.

3.3 Advertentie-, tracking- en sociale mediacookies
Advertentie-, tracking- en sociale mediacookies betreffen voornamelijk cookies met het oog op het weergeven van
advertenties, het implementeren van functies op onze website geboden door sociale media, en het meten hoe vaak deze
advertenties en functies respectievelijk weergegeven en gebruikt worden. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld de
cookies die ervoor zorgen dat u advertenties van SDA te zien kan krijgen op sociale netwerken die u gebruikt na een
bezoek aan onze website.

4.

Welke cookies gebruiken wij?

Hieronder vindt u de lijst van individuele cookies die wij gebruiken op onze website, samen met hun technische
eigenschappen en doeleinden.

4.1 Strikt noodzakelijke cookies
Naam

Vervaldag

Domein

Doel
De veiligheid van de bezoeker
garanderen door ‘cross-site request
forgery’ te voorkomen. Deze cookie is
essentieel voor de beveiliging van de
website en de veiligheid van de
gebruiker.

XSRF-TOKEN

2 uur

First-party

laravel_session

2u

First-party

Identificeren en bijhouden van de sessie
van de gebruiker.

hide-cookie-notice

1 jaar

First-party

Registeren dat de gebruiker kennis heeft
genomen van het feit dat de website
gebruik maakt van cookies en ervoor
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zorgen dat de cookiebanner niet meer
verschijnt bij volgende bezoeken binnen
de aangegeven periode.

4.2 Analytische cookies
Voor het gebruik van onderstaande cookies op de website doet SDA een beroep op de diensten van
Google Analytics.
Naam

Vervaldag

Domein

__utma

2 jaar

First-party

__utmb

30 min

First-party

__utmc

Sessie

First-party

__utmt

10 min

First-party

__utmz

18
maanden

First-party

_utm.gif

Sessie

Third-party

Doel
Gegevens verzamelen over het aantal
keren dat een gebruiker de website
bezocht heeft. Het bijhouden van de data
van het eerste bezoek en het meest
recente bezoek van deze gebruiker.
Registeren van een ‘timestamp’ met het
exacte tijdstip waarop een gebruiker de
website heeft bezocht. Wordt gebruikt
om de duur van een bezoek aan de
website te berekenen.
Registreren van een ‘timestamp’ met het
exacte tijdstip waarop de gebruiker de
website verlaat. Wordt gebruikt om de
duur van een bezoek aan de website te
berekenen.
Het vertragen van de snelheid van
verzoeken aan de server.
Gegevens verzamelen over de locatie
van waaruit de gebruiker de website
bezocht heeft, en via welke
zoekmachine, link en zoekterm de
gebruiker op de website terecht is
gekomen.
Tracking code die gegevens bijhoudt
over de browser en het toestel van de
gebruiker.

4.3 Advertentie-, tracking- en sociale mediacookies
Naam

Vervaldag

Domein

IDE

13 maand

Third-party

Doel
Laat DoubleClick toe om een profiel op
te bouwen van de gebruiker naar
aanleiding van zijn surfgedrag en
interacties met advertenties. Op basis
hiervan krijgt de gebruiker advertenties
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r/collect

Sessie

Third-party

test_cookie

1 dag

Third-party

YSC

Sessie

VISITOR_INFO1_LIVE

6 maand

yt-remote-cast-install
ed

Sessie

Third-party

yt-remote-connecteddevices

Persistent

Third-party

Third-party
(youtube.com)

te zien die relevant zijn voor hem of haar
op basis van dit profiel.
Het bezorgen van gegevens aan Google
Analytics over het toestel en het gedrag
van de gebruiker. Het ‘tracken’ van de
gebruiker over toestellen en
marketingkanalen heen.
Nagaan of de browser van de bezoeker
cookies ondersteunt.
YouTube toelaten om het gebruik van
ingesloten YouTubevideo’s op de
website bij te houden.

Third-party
(youtube.com)

yt-remote-device-id

Persistent

Third-party

yt-remote-fast-checkperiod

Sessie

Third-party

yt-remote-session-ap
p

Sessie

Third-party

yt-remote-session-na
me

Sessie

Third-party

YouTube toelaten om de voorkeuren van
de gebruiker bij te houden voor
ingesloten YouTubevideo’s op de
website.

5. Hoe beheer ik mijn cookievoorkeuren?
Hieronder wordt verduidelijkt hoe u uw cookievoorkeuren kan beheren.
U kan op elk moment uw cookievoorkeuren aanpassen via uw browser. Op deze manier kunt u zelf aangeven of
bepaalde cookies geplaatst mogen worden en kan u de browser instellen om een bericht weer te geven als er een cookie
wordt geplaatst. Daarnaast kan u cookies ook handmatig verwijderen via de optie die u toelaat om uw
browsegeschiedenis te wissen. Meer informatie hierover kan u op onderstaande pagina’s terugvinden, afhankelijk van
welke browser u gebruikt:
●
●

Cookie-instellingen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Cookie-instellingen Firefox:
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
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●
●

Cookie-instellingen Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Cookie-instellingen Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac (Mac) of
https://support.apple.com/nl-be/HT201265 (iOS).

Het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende
services niet optimaal functioneren.

6. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om onze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste
versie staat online en is terug te vinden op onze website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookieverklaring
onmiddellijk van toepassing. De datum waarop onze Cookieverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u helemaal
onderaan terugvinden.

7. Nog vragen?
Indien u nog vragen zou hebben omtrent onze Cookieverklaring, kan u steeds contact opnemen met ons via de volgende
gegevens:
–

via de website:

www.s-d-a.eu/en/contact

–

via e-mail:

privacy@s-d-a.eu

–

via brief:

Schelstraete Delacourt Associates Groep
t.a.v. privacyafdeling
Bagattenstraat 165
B-9000 Gent
België

Voor uw recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, en de mogelijkheid om rechtstreeks
contact op te nemen met de door ons aangestelde externe Functionaris voor Gegevensbescherming, verwijzen wij naar
de uitleg onder respectievelijk titel 8 en titel 9 van onze Privacyverklaring.
Laatst gewijzigd op: 09-06-2021.
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