Cookiebeleid
De website van Liberaal Archief/Liberas gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om
uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze websites.
Dit bevordert het gebruik en laat toe de website te optimaliseren. Cookies en soortgelijke
technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de
gebruikers van de website zouden kunnen identificeren. Het betreft vooral het verbeteren van
de werking van de website, het beantwoorden van de interesses van onze gebruikers en het
meten van de doeltreffendheid van de website. Het vragen van toestemming voor het gebruik
of opslaan van cookies op uw computer of mobiele apparaten is een wettelijke verplichting.
Deze verklaring over cookies geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij
gebruiken en hun doel.
Voor verdere informatie over ons cookiesbeleid kan u ons contacteren: Liberaal
Archief/Liberas, Kramersplein 23, 9000 Gent (info@liberas.eu).

1. Cookies
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in de browser of op de harde
schijf van de computer. Zo worden voorkeuren bij het gebruik van websites onthouden. Tenzij
browserinstellingen zijn ingesteld om cookies te weigeren, zal het systeem cookies plaatsen
van zodra u deze website bezoekt. Cookies zijn maximaal 12 maanden actief en kunnen u voor
alle duidelijkheid niet als individu linken aan een naam en/of een voornaam.
Diverse cookies
Cookies kunnen worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun
levensduur.
• Eigen cookies zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst.
• Cookies van derden zijn cookies die geplaatst worden door een andere organisatie dan
de eigenaar van de website (bijvoorbeeld cookies aangemaakt door een onderneming
gespecialiseerd in de analyse van websites en die de eigenaar van de website gegevens
bezorgt over de bezoekersfrequentie op zijn site).
• Functionele cookies (deze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert bv.
cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren).
• Niet-functionele cookies geplaatst voor statistische, sociale, targeting en commerciële
doeleinden. Deze hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van
de website maar zijn vooral gericht op statistische doeleinden (nagaan welke pagina’s
van de website worden bezocht, lokalisatie van de computer, enz.). Cookies met
sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte
website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting
doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd
zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met
commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker
werden getoond.

•

•

Permanente cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur
bepaald in de cookie (ook nadat browser is afgesloten). Ze worden geactiveerd bij
bezoek aan de website die de cookie heeft geplaatst (bv. cookies geplaatst door sociale
media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics enz.).
Sessie-cookies maken het mogelijk de handelingen van een gebruiker te
vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie
begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer hij het
browserscherm sluit. Sessie cookies zijn tijdelijk en worden verwijderd bij het afsluiten
van de browser.

Cookies op deze website
Functionele cookies om het functioneren van de site gemakkelijker en aangenamer te maken
met oog op een meer gepersonaliseerde surfervaring. Deze cookies onthouden o.a. land- en
taalvoorkeur.
Performantie-cookies verzamelen informatie over het gebruik van de website met het oog op
verbetering en aanpassing aan de wensen van de gebruiker. (Bijvoorbeeld voor het bijhouden
van het aantal unieke bezoekers, om te onthouden welke pagina’s het meest populair zijn en
voor Google Analytics.)
Sociale media cookies komen in actie bij het delen op sociale netwerken (bijv. Facebook,
Twitter). Meer info hierover is te vinden op de beheerpagina’s van de sociale netwerken.
Toestemming
Het gebruik van de website impliceert het aanvaarden van cookies. Een optimaal gebruik is
enkel verzeker na het aanvaarden van de cookies in browserinstellingen. Blokkeren van
cookies kan via diezelfde instellingen maar heeft tot mogelijk gevolg dat bepaalde delen van
de site niet raadpleegbaar zijn.

2. Privacybeleid
Bovenstaande gegevens sluiten integraal aan bij het privacybeleid ook op deze site is terug te
vinden.
Deze tekst is gebaseerd op een model van Faro. Steunpunt Cultureel Erfgoed.

