
Cookie beheerbeleid

Inleiding
Door middel van dit cookiebeleid informeert Bernard, waarvan ons bedrijf een dochteronderneming is en hierna wordt 
aangeduid als («Bernard»), u hoe cookies en andere vergelijkbare technologieën worden gebruikt op deze site www.bernard.
be.

Bernard
Bernard is verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op de website. Om contact op te nemen met Bernard over het gebruik 
van cookies op de website, gelieve de informatie te raadplegen die onderaan dit cookiebeleid wordt vermeld.

Wat doet Bernard met cookies ?
Bernard gebruikt cookies en andere vergelijkbare technologieën om persoonlijke en andere gegevens te verzamelen bestemd 
voor verschillende doeleinden. Zodra u hiervoor expliciete toestemming geeft, worden cookies en andere vergelijkbare 
technologieën gebruikt, in het bijzonder om u advertenties en andere relevante communicatie die aansluiten bij uw interesses 
te tonen, om campagne analyses uit te voeren.

Bernard implementeert ook cookies voor essentiële technische, functionele en puur analytische doeleinden. Uw toestemming 
is niet vereist voor het gebruik van deze cookies omdat ze geen invloed hebben op uw privéleven.

Wat zijn cookies en andere soortgelijke technologieën ?
Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie die wordt gedownload naar/of gelezen vanaf uw apparaat wanneer u 
bijvoorbeeld een website bezoekt via de browser op uw computer, tablet of smartphone. Deze kleine tekstbestanden maken 
het mogelijk om bepaalde gegevens die persoonlijk kunnen zijn op te slaan en/of te raadplegen. Met deze persoonsgegevens 
kunt u worden geïdentificeerd telkens u de website bezoekt.

JavaScripts en webbakens zijn voorbeelden van vergelijkbare technologieën die, in combinatie met cookies, een systeem 
in staat stelt om informatie (JavaScripts) te verzamelen, deze informatie op te slaan in eenvoudige kleine tekstbestanden 
(cookies) en deze vervolgens te versturen (webbakens). Al deze technologieën worden gezamenlijk «Cookies en andere 
soortgelijke technologieën» genoemd.

Voor welke doeleinden gebruikt Bernard cookies ?
Onze website gebruikt cookies voor de volgende doeleinden :

• Functionele cookies
Een aantal van deze cookies, ook wel essentiële technische cookies genoemd, zijn essentieel voor een goede technische 
werking van de website. Andere functionele cookies worden gebruikt om de functionaliteit van de website te garanderen, zoals 
de mogelijkheid om voorkeursinstellingen te registreren en om de verbinding met onze website te vergemakkelijken.

• Analytische cookies
Bernard gebruikt tools om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Bernard gebruikt een dergelijke service om 
de klantervaring te verbeteren.

• Tracking cookies of advertentiecookies
Bernard gebruikt verschillende (derde partij) cookies voor reclamedoeleinden mits uw toestemming. De persoonsgegevens die 
door deze cookies worden verzameld, worden geanalyseerd en gebruikt om u diensten en producten aan te bieden die op uw 
interesses zijn afgestemd.

Deze cookies en andere vergelijkbare technologieën worden geplaatst door derde partijen en kunnen worden gebruikt om uw 
surfgedrag over meerdere websites te volgen. Bernard ontvangt geen informatie van de plaatsers van tracking cookies over uw 
bezoeken aan andere websites. De derde partijen die deze tracking cookies beheren mogen deze gegevens veilig verzenden 
naar andere derde partijen. Bernard zal u om een expliciete toestemming vragen om tracking cookies te plaatsen want uw 
browsegedrag kan worden gevolgd wanneer u andere websites bezoekt. Alle gegevens die worden verzameld en gebruikt 
door tracking cookies zijn onderworpen aan een passende privacyverklaring van de derde partij. We verzoeken u om hun 
privacyverklaring te raadplegen.

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen ?
Wanneer u bepaalde cookies tijdens uw eerste bezoek aan onze website heeft geactiveerd of uitgeschakeld, kunt u deze 



keuze altijd weer ongedaan maken door de instellingen in uw browser te veranderen. Wanneer u cookies wilt uitschakelen, een 
melding wilt ontvangen op het moment dat er een cookie op uw computer wordt geplaatst of alle opgeslagen cookies op uw 
computer wilt verwijderen, dan kunt u dat doen via de instellingen van uw browser (meestal onder «Help» of «Internetopties»). 

Zie de onderstaande links:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-nl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
• Safari: http://www.apple.com/nl/privacy/use-of-cookies/

Hoe cookies blokkeren ?
Door uw browserinstellingen te wijzigen, kunt u uw browservoorkeuren instellen om geen cookies (van de website Bernard) te 
accepteren. Als uw browser cookies van onze website weigert, kan de toegang tot bepaalde functies van de website worden 
geweigerd en/of kan het gebruik van alle functies van de site in het algemeen beperkt zijn. Voor meer informatie over cookies 
van derde partijen en uw weigeringsmogelijkheden, raadpleeg https://www.youronlinechoice.eu of https://www.aboutads.info/
choices.

Heeft u een vraag of een klacht ?
Als u vragen heeft over het Cookiebeleid van Bernard, gelieve dan contact met ons op te nemen :
• via e-mail naar info-vie-privee@bernard.be
• per post: Bernard Bv - Klantendienst - Gustave Fachedreef 1 - 7700 Moeskroen

Wijzigingen in het Cookie beheerbeleid
Staples Solutions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het cookiebeleid. We adviseren u om het 
regelmatig te raadplegen om steeds op de hoogte te blijven van belangrijke wijzigingen.


