Cookieverklaring meemetdestroom.be
1 COOKIEBELEID VAN VEKA
Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), met maatschappelijke zetel te Koning Albert-II-laan 20 bus
17, 1000 Brussel, is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor informatie en algemene vragen over de manier
waarop VEKA uw gegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris van gegevensbescherming van
VEKA, via veka@vlaanderen.be (DPO in hoofding). Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en
suggesties, en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen. Meer informatie, ook over uw rechten
vindt u in onze privacyverklaring.
VEKA vindt het belangrijk om u een optimale ervaring te kunnen bieden op haar websites. Hiervoor worden
technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken met behulp van cookies. In dit cookiebeleid wenst VEKA u te
informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als
gebruiker het gebruik kan controleren. VEKA wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van
haar websites en toepassingen zoveel mogelijk waarborgen.
VEKA kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van
veranderingen aan diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de
relevante website en geldt vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

2 WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd
wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code
waarmee uw browser herkend kan worden tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende,
herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of toepassing die u
bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of toepassing samenwerken.
Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of toepassing gemakkelijker
en sneller, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of toepassing.

3 WAAROM GEBRUIKEN WE COOKIES?
Meemetdestroom.be maakt gebruik van twee soorten cookies.
Cookies voor functionele doeleinden
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed werken van een website. De enige cookies die hiervoor
geplaatst worden dienen om bij te houden of u eerder al een keuze heeft gemaakt voor het aanvaarden of
weigeren van cookies, zodat u de cookiebalk niet bij elk bezoek en elke pagina opnieuw ziet.
Cookies voor analytische doeleinden
Ook de externe tool Google Analytics wordt gebruikt, voor analytische doeleinden. Die tool laat toe om inzicht
te krijgen in de evolutie van het websitebezoek, waardoor VEKA haar website kan verbeteren.

www.energiesparen.be

Bij de inrichting van Google Analytics heeft VEKA de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:
- Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken;
- De ‘gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet;
- De Google Analytics cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere Google diensten;
- Er is een verwerkersovereenkomst gesloten.
Volgens de wet mag het VEKA cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik
van de site. Voor alle andere soorten cookies heeft het VEKA uw toestemming nodig. Analytische cookies worden
enkel met uw toestemming geplaatst.

4 WELKE COOKIES GEBRUIKEN WE?
Een overzicht van de cookies en waarvoor deze dienen.
Naam cookie
cookieconsent_dismissed

Type
Functioneel

Doel
Bijhouden of er al cookie
consent werd gegeven
en of cookiebar getoond
moet worden.
Bijhouden of cookies
aanvaard of geweigerd
werden.

Bewaartijd
9 maanden

cookieconsent_status

Functioneel

_ga

Analytisch

Het gebruikersbezoek
op meemetdestroom.be
wordt via Google
Analytics op
geanonimiseerde wijze
gemeten om het
informatieaanbod van
VEKA te optimaliseren.
Google Analytics is zo
ingesteld dat het IPadres niet wordt
verwerkt, noch
gegevens worden
gedeeld met Google of
andere derde partijen.

13 maanden

_gat

Analytisch

Idem

1 minuut

_gat_UA-205612895-1

Analytisch

Idem

1 minuut

_gid

Analytisch

Idem

24 uur

9 maanden

5 HOE KAN IK HET GEBRUIK VAN COOKIES OP DEZE WEBSITE WEIGEREN OF BEHEREN?
Er zijn verschillende manieren om het gebruik van cookies op uw apparaat uit te sluiten of te beperken.
Vooreerst kan u via de link “Cookievoorkeuren beheren” onderaan de website uw voorkeuren wijzigen. Verder
kan u er voor kiezen de door VEKA ingestelde cookies te weigeren of blokkeren door het wijzigen van uw
browserinstellingen. De helpfunctie van uw browser kan daarover meer informatie verschaffen. U kunt ook
https://www.allaboutcookies.org/ bezoeken voor informatie over het verwijderen of weigeren van cookies of
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meer informatie over cookies in het algemeen. Houd er echter rekening mee dat bepaalde functies van onze
website niet correct kunnen werken als u het gebruik van cookies weigert of als u cookies verwijdert.
In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe
we persoonlijke gegevens verwerken.
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