Cookie policy
I.

Wie is verantwoordelijk voor het cookiebeleid?

Legalis advocaten bv (hierna: ‘Legalis advocaten’), met maatschappelijke zetel te 3980
Tessenderlo, Eersels 56, ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer
0865.150.126, te bereiken via info@legalis.be, dan wel op het telefoonnummer
013/67.12.01, hecht veel belang aan uw privacy. Om de goede werking van onze website
en bijgevolg onze dienstverlening te garanderen, maakt onze website gebruik van
cookies. Deze worden verzameld conform de geldende wetgeving dienaangaande.
II.

Toepassingsgebied

Deze cookie policy is van toepassing op onze gehele website (www.legalis.be), met
inbegrip van alle hiertoe behorende pagina’s, zowel huidig als toekomstig.
III.

Wat zijn cookies, welke soorten zijn er en waarvoor dienen ze?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden of data met een unieke code die worden opgeslagen
tussen de browser, server en de harde schijf van uw apparaat wanneer u onze website
raadpleegt. Ze slaan bepaalde voorkeuren, instellingen, specificaties en/of overige
beperkte informatie op om zodoende de goede werking van de website te garanderen. Er
bestaan ook cookies die aangewend worden voor analytische- of marketingdoeleinden.
Cookies bevatten geen schadelijke software en kunnen deze ook niet installeren op uw
apparaat.
Er bestaan verschillende soorten cookies. Allereerst is het belangrijk om een onderscheid
te maken tussen ‘first party’ cookies en ‘third party’ cookies:
•
•

First party cookies worden enkel door de website zelf geplaatst. Ze zorgen
ervoor dat de website goed functioneert en dat uw voorkeuren onthouden worden.
Third party cookies worden dan weer door een derde partij met een andere
domeinnaam op de website geplaatst. Ze dienen om uw gebruikservaring beter en
persoonlijker te maken.

Deze ‘first party’ cookies en ‘third party’ cookies kunnen verder onderverdeeld worden in
onder andere:
•
•
•

•

Essentiële cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren.
Functionele cookies die informatie over uw keuzes en voorkeuren op een
website bijhouden.
Analytische cookies die informatie verzamelen over het gedrag van
websitebezoekers en de prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten
kan de website verbeterd worden en krijgen bezoekers een betere
gebruikservaring.
Marketing cookies die het surfgedrag van websitebezoekers volgen en op basis
daarvan een gebruikersprofiel samenstellen dat wordt gebruikt om de surfervaring
persoonlijker te maken.

IV.

Aanwezige cookies op onze website (www.legalis.be)

Cookie

Categorie

Soort

Doel
Bevat een unieke ID
die Google gebruikt
om uw voorkeuren
en andere informatie
te onthouden

Bewaartermijn

NID

Third party
cookie
(Google)

Analytische
cookie

_ga

Third party
cookie
(Google
Analytics)

Analytische
cookie*

Het bijhouden van de
bezoekersstatistieken
over deze website

2 jaar

_gat

Third party
cookie
(Google
Analytics)

Analytische
cookie*

Het vertragen van de
verzoeksnelheid en
het beperken van
dataverzameling op
drukbezochte
websites

1 minuut

_gid

Third party
cookie
(Google
Analytics)

Analytische
cookie*

Het bijhouden van de
bezoekersstatistieken
over deze website

24 uur

pll_language

First party
cookie
(Polylang)

Functionele
cookie

Het bijhouden van de
voorkeurstaal bij het
bezoeken van de
website

1 jaar

2 jaar

*Meer informatie over de analytische cookies van Google Analytics

Legalis advocaten tracht de aanwezige cookies zo goed mogelijk op te volgen en deze
lijst te updaten waar nodig. Indien u evenwel bijkomende cookies opmerkt die niet
opgenomen zijn in deze lijst, gelieve contact op te nemen met Legalis advocaten via
info@legalis.be, dan wel telefonisch op 013/67.12.01. Voor meer informatie kan u tevens
terecht bij de eventuele derde partij van wie deze cookies afkomstig zijn.
V.

Hoe kan ik cookies verwijderen of uitschakelen?

Dit is afhankelijk van de gehanteerde webbrowser. Onderstaand vindt u weblinks met
instructies om cookies te verwijderen of uit te schakelen voor de meest voorkomende
webbrowsers. Indien uw browser hier niet in is opgenomen, kan u zich best beroepen op
de ‘help’-functie van de webbrowser, dan wel contact opnemen met de ontwikkelaar
ervan.
Let wel dat het blokkeren van cookies mogelijk tot gevolg heeft dat onze website en bij
uitbreiding andere websites die cookies gebruiken minder goed werken.
-

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/nl-be/help/4468242/microsoftedge-browsing-data-and-privacy
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websitescomputer-opgeslagen
Safari: https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=nl_NL

De cookies van Google Analytics kan u steeds beperken door het installeren van de
“opt-out browser add-on”.
VI.

Algemeen gegevensbeschermingsbeleid

Legalis advocaten verzamelt tevens (persoons)gegevens voor de behartiging van uw
dossier. Dit is concreet het geval op onze website bij het invullen van een
contactformulier of het inschrijven op de nieuwsbrief.
Meer informatie dienaangaande is te vinden in onze privacyverklaring.
VII.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Legalis advocaten verbindt er zich toe om op een zo transparant mogelijke manier om te
gaan met haar (potentieel) cliënteel, alsook met de gebruikers van haar website. Indien
u verder vragen, opmerkingen of klachten heeft omtrent ons cookiebeleid, gelieve ons te
contacteren via onderstaande contactinformatie:
Eersels 56, 3980 Tessenderlo
tel. + 32 (0) 13 67 12 01
fax + 32 (0) 13 67 23 45
info@legalis.be
Zo u meer informatie wenst of u een klacht wenst in te dienen, kan u contact opnemen
met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel, tel. + 32 2
274 48 00 – contact@apd-gba.be).
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