Cookies Policy van ESQ Solutions BVBA
1. Dit is de cookies policy van ESQ Solutions BVBA (met maatschappelijke zetel te Geldstraat 26, 9770 Kruishoutem,
BTW BE 0808.304.463 (hierna “ESQ”).
2. ESQ kan gebruik maken van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring en voor de verzameling van
web statistieken onder de bezoekers van haar website www.esqsolutions.be
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de server van een website in de browser van uw computer of
op uw mobiel apparaat geplaatst worden wanneer u de website raadpleegt. Een cookie bestaat uit een (uniek)
nummer of waarde die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website en hebben
bepaalde doeleinden, zoals bijvoorbeeld:
-

Sessiecookies : tijdelijke cookies gedurende het bezoek aan de website

-

Tracking cookies : cookies die je gedrag op de website volgen en bijhouden bij latere, herhaalde bezoeken

-

Technische of functionele cookies : cookies die bijvoorbeeld je taalinstellingen bijhouden

De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot
andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw
mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies
niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. U kunt ook op elk
moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.
ESQ maakt gebruik van volgende cookies op haar website:
1.

Performantie cookies

Deze website maakt gebruik maken van Google Analytics voor het bijhouden van statistieken. Met cookies wordt
informatie verzameld over het gebruik van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te
verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te
vergroten.
2.

Third party cookies

De website kan ook elementen van andere, derde partijen bevatten.

