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Cookie beleid

ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen CVBA verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058 –
Koningsstraat 151, 1210 Brussel - BE 0402 236 531

Wij gebruiken cookies om uw voorkeursinstellingen te bewaren. Door onze website te bezoeken,
verklaart u voldoende op de hoogte te zijn van ons cookie beleid en het te aanvaarden.

Onze server herkent automatisch een aantal van uw gegevens. Het gaat om uw domeinnaam, uw IPadres en de webpagina via dewelke u op onze site bent terechtgekomen.
Deze gegevens worden bewaard in een klein tekstbestand (van slechts enkele bites) op uw harde
schijf.
Een dergelijk bestand wordt een "cookie" genoemd. Cookies kunt u op elk moment van uw
computer wissen en kunnen door geen enkele andere website worden gelezen. Door de analyse van
dit bestand en het hergebruik ervan wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we uw
navigatiegewoontes op onze site leren kennen. Deze informatie wordt anoniem en puur statistisch
verwerkt.
Zo kunnen we onze rubrieken aanpassen, de aandacht die u eraan besteedt evalueren en u de
inhoud aanbieden die u het meest interesseert.
Daarnaast zorgen deze cookies ervoor dat u sneller de informatie vindt die u zoekt. Om de
startpagina van uw keuze te bewaren, maakt Actel, merk van P&V Verzekeringen cvba, gebruik van
cookies. De op die manier vergaarde informatie is anoniem en biedt ons niet de mogelijkheid om u
te identificeren. De informatie in cookies kan namelijk niet worden gekoppeld aan een naam en/of
voornaam omdat deze geen persoonlijke gegevens bevat.
Bovendien hebt u krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, het recht om op elk moment de
verzamelde gegevens in te kijken en ze indien nodig te verbeteren. Bovendien kunt u zich verzetten
tegen het gebruik ervan voor marketingdoeleinden door een e-mail sturen naar: privacy@actel.be.
De meeste internetbrowsers zijn automatisch ingesteld om cookies te aanvaarden, maar u kunt uw
browser configureren om cookies te aanvaarden of te blokkeren.
U kunt op ieder moment cookies die al op uw computer of mobiel apparaat werden geïnstalleerd,
verwijderen.
Als u commerciële cookies (o.a. Google) wenst te weigeren, dan kunt u dit doen via de volgende
website: http://www.youronlinechoices.com/be-nl//
In de parameters van uw browser heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te weigeren.
De manier om cookies al dan niet te activeren en te verwijderen hangt af van uw apparaat en van uw
internetbrowser.
Meer informatie over cookies en de manier waarop u geïnstalleerde cookies kunt identificeren en
beheren, vindt u op www.allaboutcookies.org of door op de “Help”-functie in de takenbalk van uw
browser te klikken.

ACTEL is een merk van P&V Verzekeringen CVBA verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058 –
Koningsstraat 151, 1210 Brussel - BE 0402 236 531

