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Cookiebeleid – VZW KSO Veurne-Nieuwpoort
Annuntiata-instituut – www.annuntiata.be
Bisschoppelijk College der Onbevlekte Ontvangenis – www.collegeveurne.be
Sint-Bernarduscollege – www.sintbernarduscollege.be
Vrij Technisch Instituut Veurne – www.vtiveurne.be
Wat zijn cookies precies?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden opgeslagen
bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke
website. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de
bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Cookies worden meestal gebruikt om websites
optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om
inloggegevens te bewaren.

Welke cookies worden op de websites van de scholen van de VZW Kso Veurne-Nieuwpoort gebruikt?
Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van
de website te gebruiken. Dit zijn directe cookies, die door de website gecreëerd worden om de
webpagina beter te laten functioneren.
Performance cookies van derden verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het
aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We
gebruiken Google Analytics voor www.annuntiata.be,, www.collegeveurne.be ,
www.sintbernarduscollege.be en www.vtiveurne.be om een duidelijk beeld te krijgen van de
bezoekersstromen, paginaweergaves … Delen van de website kunnen zo in functie van het gedrag van de
bezoekers aangepast worden.
Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren
(bv. taalvoorkeuren, regio, login).
Social media cookies van derden zijn cookies die functionaliteiten van social mediawebsites mogelijk
maken. Wanneer je op onze website een social media button aanklikt om een pagina te delen, wordt
een social media cookie geplaatst. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die
zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites
daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkednIn, Twitter.
Let er op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.
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Hoe kan je het gebruik van cookies beheren?
De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser zo instellen dat je
gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Je kunt
ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen.
Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren:
http://www.aboutcookies.org/. Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.
Als je verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, moet je je cookievoorkeur
instellen op de browser van elk toestel.
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